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ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

Ηπαρούσα μελέτη δεν θα είχε αναμφισβήτητα δει το φως της ημέρας χωρίς
την ευγενική φροντίδα του Κωνσταντίνου Δημαρά ο οποίος, από τον

Δεκέμβριο του 1970, μου είχε προτείνει να προμηθευτώ μια έκδοση των Φιλοθέου
Παρέργων, ένα desideratum της νεοελληνικής φιλολογίας. Τότε, μου προμήθευσε τα
μικροφίλμ των αντιτύπων που διέθετε του έργου αυτού, καθώς και του Περὶ
Καθηκόντων.

Άρχισα λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση, τη μετάφραση του έργου,
καταλήγοντας σύντομα στο προφανές: οι ενυπάρχουσες δυσχέρειες του
πρωτοτύπου ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, λόγῳ της αβεβαιότητας, βασικά τις
αβλεψίες, τα τυπογραφικά λάθη και τα εμφανή κενά του κειμένου που εξέδωσε
ο Κωνσταντάς.

Ο Fustel de Coulanges, σε ένα άρθρο του για τον πρίγκιπα-συγγραφέα,
σημείωνε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι διέθετε ένα χειρόγραφο
πληρέστερο της έντυπης απόδοσης. Αποφάσισα, λοιπόν, να αναζητήσω τα
υπάρχοντα χειρόγραφα και να αποκαταστήσω το κείμενο ne varietur, πριν
επιχειρήσω εκ νέου τη μετάφραση. Μπόρεσα από τότε να εντοπίσω δώδεκα
χειρόγραφα, από τα οποία ορισμένα παρουσίαζαν αξιοσημείωτες διαφορές.

Οι ευχαριστίες προς αυτούς που μου επέτρεψαν να αποκτήσω μικροφίλμ
των επιθυμητών χειρογράφων αποτελούν για εμένα σήμερα ένα εξαιρετικά
ευχάριστο καθήκον. Τρέφω ανυπολόγιστη ευγνωμοσύνη προς τον αλησμόνητο
Mihai Berza και τον Alexandru Duţu, του Institut d’Études Sud-est Euro-
péennes στο Βουκουρέστι, προς τον κύριο Παναγιώτη Γ. Νικολόπουλο,
διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στον κύριο Ρήγα Κουτέ,
επιμελητή της Βιβλιοθήκης των Μηλεών. Ευχαριστώ επιπλέον τις αρμόδιες
αρχές της Bibliothèque Nationale de France, αυτές του British Museum, καθώς
και αυτές της Türk Tarih Kurumu στην Άγκυρα. Ευχαριστώ την πρεσβεία του
Καναδά στην Άγκυρα για την υπέρ εμού μεσολάβησή της στην τελευταία από
τις τρεις Βιβλιοθήκες. Εκφράζω την έντονη ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο
Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή ο οποίος έκανε για εμένα τη φωτοτυπία του
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χειρογράφου της Ζαγοράς συστήνοντάς με, επίσης, και στους διευθύνοντες τη
Βιβλιοθήκη της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος.

Απευθύνω, επίσης, τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον κύριο Ευάγγελο
Μουτσόπουλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στον κύριο
Αλέξανδρο Λαζαρίδη, καθηγητή της Γαλλικής Λογοτεχνίας στο Μοντρεάλ, οι
οποίοι διάβασαν τη γαλλική μετάφρασή μου και έκαναν χρήσιμες προτάσεις
για να την κάνουν λιγότερο ατελή.

Η κυρία Ελισάβετ Ζαχαριάδου, τουρκολόγος, και ο κύριος Jean Ouellette,
εβραϊστής, μου προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια για τη διευκρίνιση προβλημάτων
σχετικών με τους τομείς των ειδικοτήτων τους: τους ευχαριστώ θερμότατα.

Τελικά, επιθυμώ να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τον
Κωνσταντίνο Δημαρά, που ήταν ο εμπνευστής αυτής της μελέτης, ενέπνευσε
την πραγματοποίησή της και είχε την καλοσύνη της επιθεώρησης του τελικού
κειμένου. Το κριτικό πνεύμα του, η πολυμάθειά του, η πλήρης γνώση των
λεπτών αποχρώσεων της λόγιας ελληνικής και της κλασικής γαλλικής, αλλά
και η εμπιστοσύνη του και η στοργή του απετέλεσαν για εμένα μεγάλη βοήθεια
επιτρέποντάς μου να φέρω αυτή την εργασία σε πέρας.

Οφείλω να ευχαριστήσω τη Fédération Canadienne des Études Humaines,
η οποία ενίσχυσε χρηματικά την πρώτη έκδοση, τις Presses de l’Université de
Montréal και τον Όμιλο Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, που δέχθηκαν να
συνεκδώσουν το έργο.

Η πραγματοποίηση της κριτικής έκδοσης του 1989 κατέστη δυνατή χάρη
στην τεχνική ενίσχυση του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα: απευθύνω τα πιο έντονα αισθήματα
ευγνωμοσύνης στην κυρία Λουκία Δρούλια, καθώς και στους επιστημονικούς
συνεργάτες της, Αλέξη Πολίτη και Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη. Ευχαριστώ
τελικά την κυρία Γεωργία Παπαγεωργίου, υπεύθυνη ελέγχου της κριτικής
έκδοσης, καθώς και την κυρία Ιωάννα Ζαμπάφτη, η οποία με εβοήθησε κατά τη
διάρκεια του ελέγχου του τελικού κειμένου.

Όσο για τα λάθη ή τις παραλείψεις που θα μπορούσε να εντοπίσει ο
αναγνώστης της παρούσας έκδοσης, αναλαμβάνω πλήρη ευθύνη.

*
Περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια μετά την κριτική έκδοση του 1989,

ο νεοελληνιστής Claudiu Sfirschi-Lăudat έδωσε μια εξαιρετική έκδοση στα
ρουμανικά με τίτλο: Nicolae Mavrocordat, Răgazurile lui Filotheos, Text, intro-
ducere, note şi indice: Jacques Bouchard. Cuvânt-înainte: K.Th. Dimaras. Tra-
ducere din greacă şi franceză, note suplimentare şi bibliografie: Claudiu
Sfirschi-Lăudat, Editura Omonia, Βουκουρέστι 2015. Η έκδοση αυτή οφείλεται
στις επίμονες προσπάθειες της εκδότριας και ελληνίστριας Elena Lazăr.
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Το μυθιστόρημα του Νικόλαου Μαυροκορδάτου έπρεπε να είναι προσιτό
στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας. Ο ιστορικός Διονύσιος Χατζόπουλος
επιμελήθηκε την παρούσα μεταγλώττιση του αρχαίου κειμένου και τη
μετάφραση της εισαγωγής στα νέα ελληνικά. 

Σε όλους απευθύνω θερμές ευχαριστίες: χάρη στους κόπους ανιδιοτελών
μεταφραστών και εκδοτών, ένα ολόκληρο κεφάλαιο του Πρώιμου Νεο-
ελληνικού Διαφωτισμού αναβιώνει και προσφέρεται στους ερευνητές και στο
ευρύτερο κοινό σε διεθνή κλίμακα.

Με την ευκαιρία των 300 χρόνων της συγγραφής των  Φιλοθέου
Παρέργων προσφέρεται στο ελληνικό κοινό η παρούσα έκδοση, χάρη στην ευ-
γενική χορηγία και στην ενθάρρυνση του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ν. Ψυχικού.  Η συνεισφορά
τους καταδεικνύει, με τον πλέον έμπρακτο τρόπο, ότι πρωτοβουλίες φορέων
όπως αυτή μπορούν να λειτουργήσουν ως βήμα για την ανάδειξη και διάδοση
εμβληματικών κειμένων του Πρώιμου Νεοελληνικού Διαφωτισμού, εν προκει-
μένω, και έτσι να υπογραμμίσουν την επείγουσα ανάγκη  για μια συζήτηση για
τη νεοελληνική ταυτότητα σε μια κρίσιμη εποχή.   

Ευχαριστώ θερμότατα τον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Παντελή
Ξυριδάκη και τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ν. Αγίου
Γεωργίου Ν. Ψυχικού αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Σταθάκη. Επέδειξαν πνεύμα
φιλέταιρο, προσφέροντας γενναιόδωρα τους αναγκαίους πόρους για την
έκδοση, πάντοτε νουνεχείς  και ανήσυχοι. Απευθύνω τέλος θερμές ευχαριστίες
και στην κυρία Σίσσυ Παπαθανασίου που συντόνισε την πραγματοποίηση της
έκδοσης, στηρίζοντας με καίριο τρόπο την παρούσα προσπάθεια.

Χάριτες στην κυρία Παπαθανασίου οφείλονται, επίσης, γιατί ενέταξε το
ανά χείρας κείμενο στο «Αφιέρωμα στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό» που έγινε
στο πλαίσιο του Θεατρικού Φεστιβάλ «Αναλόγιο» το 2016.  Η ίδια ανέλαβε,
μαζί με τον κ. Σπύρο Βραχωρίτη, την ευθύνη  της διδασκαλίας και της σκηνο-
θετικής πραγμάτωσης του κειμένου, το οποίο παραστάθηκε στη σκηνή του
Θεάτρου Τέχνης στην οδό Φρυνίχου, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Το γεγονός ότι το «Αναλόγιο», θεσμός πλέον αναφοράς στα ελληνικά πολιτι-
στικά δρώμενα, διανύει το 2017 τον Δέκατο Έκτο χρόνο της διαδρομής του,
καθιστά την παρούσα έκδοση ως έναν ακόμη σταθμό για την πρόσληψη και
την ανάδειξη του έργου, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού.

J. B.

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2017 
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Προσωπογραφία του Νικολάου Μαυροκορδάτου 
χαραγμένη από τον J. G. Wolffgang στα 1721 δημοσιευμένη στο έργο του Περί Καθηκόντων Βίβλος, 

Λειψία 1722.
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ΟΝικόλαος Μαυροκορδάτος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την
Τρίτη, 3 Μαΐου 16801. Ήταν το πέμπτο παιδί του Αλεξάνδρου Μαυρο-

κορδάτου και της Σουλτάνας Χρυσοσκουλαίου. Στη συνέχεια γεννήθηκαν
άλλα τρία παιδιά.

Από την πλευρά του πατέρα του, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος καταγόταν
από έναν πλούσιο έμπορο προερχόμενο από τη Χίο, ονομαζόμενο Νικόλαο. Η
γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του, Ροξάνδρα Σκαρλάτου, καταγομένη
από τη  γενουατική οικογένεια των Scarlatti2, πριν τον Νικόλαο, είχε νυμφευθεί
σε πρώτο γάμο τον πρίγκιπα της Βλαχίας Αλέξανδρο Coconul (τον διάδοχο).

Η Σουλτάνα, μητέρα του Νικολάου, ήταν κόρη του Κωνσταντινουπολίτη
εμπόρου Ιωάννη Χρυσοσκουλαίου και της Κασσάνδρας, κόρης του Αλεξάν-
δρου Iliaş, Μολδαβού πρίγκιπα, καταγομένου από τον Μεγάλο Στέφανο.

Ο Αλέξανδρος, πατέρας του Νικολάου, ήταν μεγάλος διερμηνέας της
Υψηλής Πύλης από το 16733. Διορίστηκε πρεσβευτής στην αυλή του αυτο-

1 Οι ημερομηνίες παρατίθενται γενικώς κατά το παλαιό ημερολόγιο. Λείπει ακόμη μία μονο-
γραφία-σύνθεση γύρω από την πολιτική και συγγραφική δραστηριότητα του Νικολάου Μαυρο-
κορδάτου. Οφείλουμε να στηριχτούμε, με επιφύλαξη, σε ένα πεπαλαιωμένο, αλλά πάντοτε χρήσιμο
έργο: A. A. C. Stourdza, L’Europe orientale et le rôle historique des Maurocordato 1660-1830, Plon, Παρίσι
1913. Ιδιαίτερα για τον Νικόλαο, βλ. τις σελ. 92-129. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια πλούσια
βιβλιογραφία και παρουσιάζει μια προσήκουσα εικόνα τού περί ου ο λόγος προσώπου. Ενδείκνυται,
επίσης, η επωφελής εξέταση του έργου του  É. Legrand, Généalogie des Maurocordato de Constantinople
rédigée d’après des documents inédits, Maisonneuve, Παρίσι 1900. Για τη γέννηση του Νικολάου, βλ.
σελ. 12. Για την οικογένεια Μαυροκορδάτου, βλ. επίσης: Ph. P. Argenti, Libro d’Oro de la noblesse de
Chio,   Oxford University Press, Λονδίνο 1955, τόμ. I, σελ. 83-86, τόμ. II, σελ. 77-99.

Ο N. Camariano πιστεύει ότι ο Νικόλαος γεννήθηκε στη φυλακή: βλ. N. Camariano, Alexan-
dre Mavrocordato Le Grand Drogman. Son activité diplomatique (1673-1709), Ιnstitute for Balkan Studies,
Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 34. Εν τούτοις, ο Αλέξανδρος και η Σουλτάνα φυλακίστηκαν το 1684.
Βλ. A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 34. 

2 Βλ. A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 32. Βλ. C. Gane, Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe, τόμ. I,
Universul, Βουκουρέστι 41941, σελ. 195-197. Βλ. επίσης: C. Dima-Drăgan, Biblioteci umaniste ro-
mâneşti,   Editura Litera, Βουκουρέστι 1974, σελ. 58.

3 N. Camariano, ό.π., σελ. 26.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
Η ζωή και το έργο του.
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κράτορα της Γερμανίας Λεοπόλδου Α´ το 1688. Το απόγειο της σταδιοδρομίας
του ήταν η συμμετοχή του ως εκπρόσωπου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στη διάσκεψη του Κάρλοβιτζ, για την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης (1699).
Ο σουλτάνος Μουσταφά τον είχε μόλις προαγάγει στη θέση τού Ἐξ Ἀπορρή-
των γραμματέα της Πύλης. Παρά το ότι εισέπραξε τιμές και αμοιβές από τους
Οθωμανούς κυρίους του, ο Αλέξανδρος εγνώρισε, επίσης, την αστάθεια της
τύχης: θύμα σκευωριών, κατέληξε στη φυλακή με τη σύζυγό του και τη μητέρα
του, το 1684-1685. Τελικά αποκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1685.

Ο Αλέξανδρος είχε σπουδάσει στο ελληνικό κολέγιο του Αγίου Αθανασίου
στη Ρώμη, το οποίο  διηύθυναν Ιησουίτες, και κατόπιν στα πανεπιστήμια της
Πάδοβας και της Μπολώνιας. Προτίμησε, εν τούτοις, να εκπαιδεύσει τα παιδιά
του κατ᾽οίκον. Εμπιστεύθηκε τον Νικόλαο στον Αργείο Ιάκωβο Μάνο, ο οποίος
θα επαινέσει αργότερα τις εξαιρετικές ικανότητες του παλαιού μαθητή του4.
Ο Νικόλαος διδάχτηκε τη λατινική, και πιθανότατα και τη γαλλική, από τον
Χίο  Ιησουίτη Ιάκωβο Πιπέρη 5. Ο De la Motraye, κατά τη διάρκεια της πα-
ραμονής του στην Κωνσταντινούπολη το 1704, παρέδωσε, επίσης, μαθήματα
γαλλικής γλώσσας στον Νικόλαο. Γράφει για τον μαθητή του τα ακόλουθα:
«Alexandre Mauro-Cordato [...] me pria de le [= τον Νικόλαο] fortifier dans la
langue Françoise, dont il avoit déjà apris quelque chose d’un Jesuite. Je lui donnai
quatre heures en deux jours par semaine. C’est une chose presque incompré-
hensible que le progrès qu’il y faisoit, malgré ses autres occupations & sur tout
ses études dans l’Arabe & dans le Grec litteral, qu’il possede maintenant en per-
fection. Je remarquai que le Latin qui lui avoit été d’un grand secours dans l’Ita-
lien, ne lui servoit pas peu dans le François [...] Je n’ai jamais vu d’homme qui
eût une memoire si vaste & si heureuse que lui; ce qui faisoit que son Pere l’ap-
pelloit quelquefois sa Bibliotheque, comme Mr. Eustasse me raconta à Port-Royal
des Champs, que l’Abbesse de St. Cyran appelloit un de ses Neveux. Il assuroit
meme qu’il pouvoit hardiment citer & écrire sur sa parole les passages, les pages
& versets, dont il avoit besoin, sans se donner ni l’un ni l’autre la peine de les
chercher dans quelque Auteur que ce fût, soit Latin, Italien, Arabe ou Grec &c.»6.

4 Βλ. τον πανηγυρικό του Αργείου Ιακώβου, ως εισαγωγή στο Α. Μαυροκορδάτος, Ἱστορία
ἱερὰ ἤτοι Τὰ Ἰουδαϊκά,  Βουκουρέστι 1716, τετράδιον Δ´(από την ενδεκάτη σελίδα του λόγου του
Αργείου Ιακώβου).

5 Βλ. την επιστολή του P. Tarillon, χρονολογημένη στο Παρίσι στις 4 Μαρτίου 1714, δημοσι-
ευμένη στο Lettres édifiantes et curieuses, écrites par des missionnaires de la Compagnie de Jésus,   Imprimerie
de Béthune, Παρίσι 1829, τόμ. I, σελ. 9. Βλ.: J. Bouchard, «Les relations épistolaires de Nicolas
Mavrocordatos avec Jean Le Clerc et William Wake», Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1974) 70, υποσ. 20.

6 A. La Motraye, Voyages.... en Europe, Asie et Afrique, Χάγη, 1727, τόμ. I, σελ. 374. Ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος και η ηγουμένη του St-Cyran είχαν προφανώς διαβάσει το έργο Βίοι Σοφιστών του
Ευναπίου, όπου αυτός γράφει για τον Λογγίνο πως ήταν «βιβλιοθήκη ἔμψυχος», Bίοι Σοφ., 4, Ι. 3. 
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Τελικά, ο Νικόλαος έγινε, σαν τον πατέρα του, ένας διακεκριμένος πολύ-
γλωσσος. Εκτός από την κοινή ελληνική, έμαθε την αρχαία ελληνική, τη λατι-
νική, την ιταλική, τη γαλλική, την τουρκική, την αραβική και την περσική.
Αργότερα, το 1721, άρχισε να ασχολείται και με την εβραϊκή7. Επιτρέπεται,
επίσης, η σκέψη πως στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις
παραδουνάβιες επαρχίες, απέκτησε και μια πρακτική γνώση της ρουμανικής
γλώσσας8. Ως νέος ο Νικόλαος εφοδιαζόταν με βιβλία σε διάφορες γλώσσες,
χάρη στις επαγγελματικές σχέσεις που διατηρούσε η οικογένεια Μαυροκορ-
δάτου με τους υπηκόους των εθνών τα οποία  αντιπροσωπεύονταν στην Κων-
σταντινούπολη9. Έχουν σωθεί μαρτυρίες για τις λόγιες δραστηριότητες του
Νικολάου κατά την εποχή  εκείνην: είναι γνωστά πολλά χειρόγραφα τα οποία
περιέχουν σημειώσεις παραδόσεων, καθώς και δύο τετράδια ασκήσεων λεξι-
λογίου της αρχαίας ελληνικής.10

Κατά την εφηβία του, ο Νικόλαος επέδειξε κάποιο σχετικό ταλέντο συγ-
γραφής: συνέθεσε το 1697 ένα διάλογο μιμούμενος το ύφος του Λουκιανού,
στην αρχαία ελληνική, γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε κατά προτίμηση
τόσο στην αλληλογραφία του όσο και στα μετέπειτα λογοτεχνικά έργα του11.  

Ήδη ο Νικόλαος συνόδευε ενίοτε τον πατέρα του κατά την υπηρεσία του
ως δραγουμάνου, έως ότου ο ίδιος διορίστηκε μεγάλος διερμηνέας της Πύλης
την 1η Ιουλίου 169812, θέση την οποία διετήρησε μέχρι το 1709, οπότε κατέ-
λαβε τον θρόνο της Μολδαβίας.

Μία έκδοση του Ευναπίου από τις Σάρδεις βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του Μαυροκορδάτου: N.
Iorga, «Pilda bunilor domni români din trecut faţă de şcoala românească», Analele Academiei Române,
Τμήμα Ιστορίας, σειρά ΙΙ, τόμ. 37, 1914, σελ. 101. 

7 J. Bouchard, ό.π., σελ. 70-72.
8 Ο χρονικογράφος Nicolai Muste αναφέρει ότι ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος δεν καταλά-

βαινε τη γλώσσα του τόπου («...nici limba ţerei sciindu»): M. Kogălniceanu, Cronicele României
séu Letopiseţele Moldoviei şi Valahiei, Βουκουρέστι, τόμ. III, 1874, σελ. 51. Βλ.: M. Kogalnicean,
Fragments tirés des Chroniques Moldaves et Valaques, Ιάσιο, μέρος ΙΙ, 1845, σελ. 48. Ο Νικόλαος πρέπει
να έμαθε γρήγορα τη ρουμανική. Ο Iorga βεβαιώνει πως ο Νικόλαος διάβαζε με ευχαρίστηση
τα μολδαβικά χρονικά: N. Iorga, Histoire des États Balcaniques jusqu’à 1924,   Gamber, Παρίσι 1925,
σελ. 239. 

9 Για παράδειγμα, το 1704, η βενετική γερουσία απέστειλε τα βιβλία που είχε ζητήσει ο Αλέ-
ξανδρος Μαυροκορδάτος για τον γιο του: A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 357. Στις 10 Μαρτίου
1707, ο μαρκήσιος de Ferriol έδωσε «100 piastres pour une montre en or à Mavrocordato et
des livres pour le fils»: E. Milller, «Alexandre Mavrocordato», Journal des savants, 1879, σελ. 264.

10 Βλέπε C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti,   Carol Göbl, Βουκουρέστι 1909, αρ. 261,
343 και 632 (σημειώσεις αναγνώσεων). Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη,
τόμ. Α´, 1891 (ανατύπωση Βρυξελλών, 1963), αρ. 286 και 435 (αττικά λεξιλόγια).

11 Πρόκειται για τον Διάλογο περὶ ζωῆς καὶ θανάτου: βλ.: Α. Αγγέλου, Πλάτωνος Τύχαι (Ἡ λόγια
παράδοση στὴν Τουρκοκρατία), Αθήνα 1963, σελ. 67 και 125-126.

12 A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 95.
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Την παραμονή του πρώτου βοεβοδάτου του Νικολάου, ο Deslisle de Bizy,
καγκελάριος της γαλλικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, τον σκιαγρά-
φησε σε ένα υπόμνημα το οποίο εστάλη στο Παρίσι στις 24 Δεκεμβρίου 1709:
«il est agé d’environ trente ans. Il est gros, et sa taille est au dessus de la médio-
cre. Il a le visage riant et l’abord agréable. Il a apris le latin à Constantinople
et il sçait parfaitement bien le turc. Il est aujourd’hui interprète de la Porte à la
place de son père. Il est amateur de belles-lettres et il étudie tous les jours pour
se perfectionner. Il fait venir des pays étrangers les meilleurs livres nouveaux
qu’on y imprime et qui conviennent à ses études. Il a naturellement de l’esprit;
il n’a pas encore assez d’expérience, mais il promet beaucoup. Le tems, son ap-
plication et les conseils de son père le rendront habile homme et dissiperont sa
timidité, qui ne vient peut-être que de ce qu’il a esté élevé parmy les femmes.
Il est fier, mais fort affable à ses amis»13.

Στον Νικόλαο ανετέθησαν τα καθήκοντα του οσποδάρου της Μολδαβίας
στις 6 Νοεμβρίου 170914. Αναγκάστηκε να καθυστερήσει την αναχώρησή του,
λόγω του θανάτου του πατέρα του στις 23 Δεκεμβρίου. Εισήλθε στην
πρωτεύουσα της Μολδαβίας στις 25 Ιανουαρίου 171015. H ηγεμονία του είχε,
εν τούτοις, βραχεία διάρκεια: εκθρονίστηκε στις 27 Νοεμβρίου του ιδίου έτους.
Ο θρόνος της Μολδαβίας περιήλθε για ένα διάστημα στον Δημήτριο
Καντεμίρ, αντίπαλό του στην πολιτική και στην ευρύτητα της παιδείας. Ο
Μολδαβός εξήγησε με πειστικό τρόπο τους λόγους τής υπέρ αυτού εκδίωξης
του Φαναριώτη: ο Νικόλαος ήταν ένα «personnage fort estimé à la Cour
Othomane: mais qui n’avoit que la science en partage, & n’étoit nullement
propre pour commander en tems de guerre, où il faut apporter des vertus
martiales, & un courage nourri dans le bruit des armes, & loin de l’ombre d’un
cabinet»16. Πράγματι, την εποχή εκείνην οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν αρχίσει ξανά. Αλλά, ύστερα από
την αποσκίρτηση του Καντεμίρ και τη φυγή του στη Ρωσία, ο Νικόλαος
Μαυροκορδάτος επανέκαμψε στον θρόνο του στις 26 Σεπτεμβρίου 171117.

Η δεύτερη ηγεμονία του σημαδεύτηκε από πολυάριθμα πολιτικά γεγο-
νότα, που προκλήθηκαν κυρίως από την παρουσία του Καρόλου ΙΒ´ στη  Μολ-
δαβία. Είναι γνωστό ότι ο βασιλέας της Πολωνίας προσπάθησε να συναντήσει
τον βασιλέα της Σουηδίας: εμποδίστηκε από τους άνδρες τού βοεβόδα. Ο Νι-

13 Αναφέρεται στο E. Miller, ό.π., σελ. 265-266.
14 É. Legrand, Généalogie, ό.π., σελ. 13.
15 Κατά τον Nicolae Costin: A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 98.
16 D. Cantimir, Histoire de l’Empire othoman, μτφρ.  M. de Jonquières, Le Clerc, Παρίσι 1743,

τόμ. II, σελ. 319. 
17 É. Legrand, Généalogie, ό.π., σελ. 13.
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κόλαος και ο Στανίσλαος Α´ συναντήθηκαν. Η σκηνή περιγράφεται από τον
Βολταίρο στο έργο του Ηistoire de Charles XII18. Ο Νικόλαος φέρθηκε στον βα-
σιλικό φυλακισμένο του με μία μεγαλοθυμία και μία φιλοφροσύνη ανάξιες της
μετέπειτα αχαριστίας του βασιλικού τυχοδιώκτη19. Ο πρίγκιπας Νικόλαος πα-
ρέμεινε στον θρόνο της Μολδαβίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 1715.

Παρά την ασταμάτητη ανησυχία που προκαλούσαν η παρουσία των
ξένων στρατιωτικών μονάδων στο υπό τη διοίκησή του έδαφος, η αναστά-
τωση από τις ασκήσεις τους καθώς και οι ασταθείς χειρισμοί των Οθωμανών
ιθυνόντων απέναντι στους ξένους τους, που είχαν πλέον γίνει ανεπιθύμητοι20,
ο Νικόλαος κατέβαλε προσπάθειες για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Είναι, εξ
άλλου, πολύ πιθανό ότι η εξουσία ενός «ξένου» ηγεμόνα ήταν αφόρητη για
τους Μολδαβούς βογιάρους, οι οποίοι έβλεπαν στον διορισμό  αυτό  μίαν επι-
κίνδυνη κίνηση κατά των παραδοσιακών προνομίων τους. Τα διοικητικά μέτρα
που έλαβε ο Νικόλαος δεν στέφτηκαν πάντοτε με επιτυχία. Πρέπει  όμως  να
αναγνωριστεί ότι η πολιτική του ήταν γενικά στραμμένη προς το κοινό όφε-
λος21. Ας λάβουμε υπόψη, υπέρ αυτού, δύο μέτρα που έλαβε ο ηγεμόνας ανα-
φερόμενα στα χρονικά: ίδρυσε ένα τυπογραφείο, εφοδιασμένο με ελληνικούς
και κυριλλικούς χαρακτήρες, στη μονή του Αγίου Σάββα και προσέλαβε τους
τυπογράφους, εκσυγχρόνισε την παιδεία εισάγοντας δωρεάν και δημόσια τη
διδασκαλία της αρχαίας και νεώτερης ελληνικής γλώσσας, της σλαβονικής και
της μολδαβικής22.

18 Βιβλίο VII: Voltaire, Œuvres historiques, (Bibliothèque de la Pléiade),   Gallimard, Παρίσι
1957, σελ. 225. Βλ.: A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 102-103, ο οποίος κατά λάθος τοποθετεί τη
σκηνή αυτή το 1710.

19 Ο Νικόλαος κράτησε τον Στανίσλαο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 1713. Βλ. την επιστολή
του Στανισλάου προς τον Νικόλαο, γραμμένη στο Μπεντέρ (Bender): M. Kogalnicean, Fragments,
ό.π., τόμ. II, σελ. 158 (ή του ιδίου, Cronicele, ό.π., τόμ. ΙΙ, σελ. 157). Βλ.: É. Legrand, Généalogie des
Mavrocordato de Constantinople,   Lahure, Παρίσι 1886, σελ. 54. (Αυτή η επιστολή του Στανισλάου
δεν παρουσιάστηκε στην ανατύπωση του 1900 της Généalogie που αναφέρεται παντού αλλού
στην παρούσα μελέτη.)

20 Βλ.: N. Iorga, «Carol al XII-lea, Petru cel Mare şi ţerile noastre (1709-1714)», εις Analele
Acad. Rom., Mem. Secţ. Ist, II σειρά, τόμ. 38, 1910, σελ. 115-125.

21 Βλ.: A. A. C. Stourdza, ό.π., σελ. 104 κ.εξ.· A.-D. Xenopol, Histoire des Roumains, Leroux,
Παρίσι, τόμ. II, 1896, σελ. 183 κ.εξ.· N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova,   Editura Academiei
R. S. România, Βουκουρέστι, τόμ. I, 1971, σελ. 53. Ο Νικόλαος ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος με
την κατάσταση των χωρικών. Βλέπε το Φιλοθέου Πάρεργα (συντομογραφία ΦΠ) στην παρούσα
έκδοση, σελ. 194-197. 

22 Βλ.: Cronica Ghiculeştilor, έκδ. N. Camariano και Ariadna Camariano-Cioran,   Editura
Academiei R. S. România, Βουκουρέστι 1965, σελ. 176-178. Βλέπε A. Camariano-Cioran, Les
Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη
1974, σελ. 87.
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Κατά την περίοδο των αναστατώσεων, όταν οι εμφύλιες συγκρούσεις
των Brâncoveanu, Ρακοβίτζα και Καντακουζηνού για την απόκτηση των θρό-
νων της Βλαχίας και της Μολδαβίας χαρακτηρίστηκαν από τους βίαιους θα-
νάτους του Κωνσταντίνου Brâncoveanu και της οικογένειάς του το 1714, του
Στέφανου Καντακουζηνού και του πατέρα του το 1716, ο Νικόλαος Μαυρο-
κορδάτος συνέχισε να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη  των Οθωμανών, οι
οποίοι τον τοποθέτησαν στη Βλαχία στις 25 Δεκεμβρίου 171523. Έχοντας νι-
κήσει πρόσφατα τους Βενετούς στον Μωριά, αλλά προβλέποντας κάποια
άμεση στρατιωτική ενέργεια της Αυστρίας κατά των μεθοριακών περιοχών
της αυτοκρατορίας του, ο σουλτάνος Αχμέτ θέλησε με τον τρόπον αυτόν να
εμπιστευτεί τη Βλαχία σε έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, αφοσιωμένο και ικανό.

Ο Νικόλαος έφτασε στο Βουκουρέστι στις 30 Ιανουαρίου 1716, σε μία
πρωτεύουσα υπονομευμένη τόσο από την ανησυχία  για  την επιβολή  επ᾽αυτής
της φαναριώτικης κηδεμονίας, όσο και από την ανίσχυρη διστακτικότητα της
θέσης της μεταξύ δύο εμπολέμων αυτοκρατοριών. Το έτος αυτό, το 1716,
επρόκειτο να σημαδευτεί, για τον πρίγκιπα Νικόλαο, από πολιτικές αναστα-
τώσεις και από οικογενειακά πένθη. Λίγο μετά την εγκατάστασή του στο νέο
ανάκτορό του, στις 18 Μαΐου 1716, έχασε σε τοκετό τη σύζυγό του Πουλχερία
Τζούκη24· ο γιος τους Θωμάς έζησε σαράντα ημέρες περισσότερες από τη μη-
τέρα του. Η νεκρή άφηνε πίσω της τέσσερα άλλα παιδιά που είχε αποκτήσει
από τον γάμο της με τον Νικόλαο: τη Μαρία (γεννημένη το 1706), τον Αλέ-
ξανδρο (γεννημένο το 1708), τον Κωνσταντίνο (γεννημένο το 1711) και τον
Ιωάννη (γεννημένο το 1712). Ο Νικόλαος είχε άλλα δύο παιδιά αποτέλεσμα
του προηγουμένου γάμου του με την Κασσάνδρα Καντακουζηνού, κόρη του
πρίγκιπα Δημητρίου Καντακουζηνού της Μολδαβίας, τον Σκαρλάτο (γεννη-
μένο το 1701) και τη  Ροξάνδρα (γεννημένη το 1702)25.

Τελικά, ύστερα από επαφές εκ των έσω με τους αυτοκρατορικούς, επαφές
τις οποίες ο Νικόλαος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, το Βου-
κουρέστι κατελήφθη και στις 14 Νοεμβρίου 1716 αιχμαλωτίστηκε, μεταφερό-
μενος στη συνέχεια, με τους γιους του, στην Τρανσυλβανία26. Οδηγήθηκαν
στην Hermannstadt (Sibiu), κατόπιν στο Karlsburg (σημερινή Alba Iulia).

23 É. Legrand, Généalogie, ό.π., σελ. 13.
24 É. Legrand, ό.π., σελ. 31-32 (επιτάφιος της Πουλχερίας), σελ. 32-33 (επιτάφιος του Θωμά).
25 É. Legrand, ό.π., σελ. 15. Σχετικά με τις τρεις διαδοχικές συζύγους του Νικολάου Μαυ-

ροκορδάτου βλ.: C. Gane, Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe, τόμ. II,  Universul, Βουκουρέστι 21941,
σελ. 13-19.

26 É. Legrand, ό.π., σελ. 13. Για την κατάληψη του Βουκουρεστίου και την αιχμαλωσία του
Νικολάου, βλ.: Χρονικό του Μητροφάνη, στο D. Russo, Studii istorice greco-române, Βουκουρέστι,
1939, τόμ. II, σελ. 432-436. Βλέπε P. I. Panait, Aspectele din lupta populaţiei bucureştene împotriva regimu-
lui turco-fanariot (1716-1821), Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, Βουκουρέστι σελ. 18-22. 
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Προσωπογραφία του Αχμέτ Γ´ και του γιου του. Μουσείο Τοπ Καπί.
Περίπου 1710-1720.
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Κατά την παραμονή του στη Hermannstadt, φαίνεται πως ο Νικόλαος Μαυ-
ροκορδάτος συνάντησε τον λόγιο Σαμουήλ Köleséri27, ενώ στο Karlsburg είχε
συνεχείς επαφές με τους Ιησουίτες πατέρες, οι οποίοι του επέτρεψαν τη χρήση
της βιβλιοθήκης τους28. Επιθυμώντας να επωφεληθεί από την υποχρεωτική
ανάπαυλα που του προσέφερε η αναγκαστική απομάκρυνση από τα γεγονότα,
ασχολήθηκε με τη  σύνθεση του Περί Καθηκόντων δοκιμίου του και πιθανώς με
την έναρξη της σύνθεσης του μυθιστορήματός του με τον τίτλο Φιλοθέου Πά-
ρεργα.

Επιτρέπεται η σκέψη ότι οι φύλακές του φέρθηκαν προς τον πρίγκιπα Νι-
κόλαο με ευγένεια, αλλά και αυστηρότητα29. Αυτός και οι γιοι του απελευθε-
ρώθηκαν ύστερα από  σχεδόν δύο χρόνια αιχμαλωσίας, με την υπογραφή της
Συνθήκης του Πασάροβιτς, 10/21 Ιουλίου 1718, σύμφωνα με το άρθρο 12 της
Συνθήκης.30 Εν τω μεταξύ, ο αδελφός τού Νικολάου, Ιωάννης Μαυροκορδά-
τος, είχε διοριστεί ηγεμόνας της Βλαχίας. Ύστερα από τον υπό μυστηριώδεις
συνθήκες θάνατο του Ιωάννη, η Πύλη επανέφερε τον Νικόλαο στη θέση του
ως βοεβόδα της Βλαχίας (στις 2 Μαρτίου 1719). Διετήρησε τον θρόνο του
μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 1730, ημερομηνία του θανάτου του31. Αποτελεί αξιο-
σημείωτο γεγονός το ότι η λαμπρή σταδιοδρομία του πρίγκιπα Νικολάου συ-
νέπεσε χρονικά με μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της οθωμανικής
πολιτιστικής ιστορίας, την Εποχή των Τουλιπών32: πράγματι, μερικές ημέρες
μετά τον θάνατο του Νικολάου, ο προστάτης του, ο σουλτάνος Αχμέτ Γ´, εκ-
θρονίστηκε (την 1η Οκτωβρίου 1730), θύμα της εξέγερσης του Πατρόνα
Χαλήλ.

27 C. Dima-Drăgan, ό.π., σελ. 30, 58 και 105.
28 N. Niles, Symbolae ad illustrandam Historiam Ecclesiae Orientalis in terris Coronae S. Stephani, Fe-

liciani Rauch, Ίνσμπρουκ 1885, σελ. LXXXV, 401, 447, 1012-1013.
29 Ο Vincent Mignot, ανιψιός του Βολταίρου, έγραψε ότι ο Νικόλαος «fut fait prisonnier &

traité avec beaucoup de rigueur par les Impériaux, qui le soupçonnoient d’avoir voulu soulever
contre eux les mécontens de Hongrie». M. Mignot, Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine
jusqu’à la paix de Belgrade en 1740, τόμ. IV , Le Clerc, Παρίσι 1771, σ. 225. Ορισμένα τμήματα
του ΦΠ αποτελούν προφανώς κριτική κατά των αυστριακών νικητών: ΦΠ 192-195. 

30 Βλ.: G. Noradounghian, Recueil d’actes internationaux de l’Empire Ottoman,  Pichon, Παρίσι
τόμ. I, 1897, σελ. 211-212. Ο Mehmet Efendi,  που θα διατελέσει πρεσβευτής στη Γαλλία κατά
το 1720-1721, εκπροσωπούσε την Πύλη κατά τις συνομιλίες στο Πασάροβιτζ. Ο Damat
Ibrahim Paşa μόλις είχε διοριστεί μεγάλος βεζίρης. 

31 Τάφηκε στο μοναστήρι του Văcăreşti: É. Legrand, Généalogie, ό.π., σελ. 14 και 15 (επιτάφιος
του Νικολάου).

32 Βλ. J. Bouchard, «Nicolas Mavrocordatos et l’Époque des Tulipes», Ὁ Ἐρανιστὴς 17 (1981),
120-129. Βλ. Α. Refik, «Les tulipes à Stamboul au XVIIIe siècle», εις Prosateurs turcs contemporains,
μεταφρ. E. Saussey,  E. De Boccard, Παρίσι 1935, σελ. 127-133.
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Η τελευταία ηγεμονία του πρίγκιπα Νικολάου χαρακτηρίστηκε από τη
σταθερή θέλησή του να καταπνίξει την αντίδραση των Βλάχων βογιάρων, από
τους οποίους ορισμένοι είχαν ευνοήσει την αυστριακή εισβολή το 1716, ενώ
άλλοι εξακολουθούσαν να εκφράζουν δυσαρέσκεια για την εκδίωξή τους από
την εξουσία. Ο βοεβόδας Νικόλαος χρειάστηκε να φερθεί με αυστηρότητα,
όπως φέρεται κάθε απειλουμένη Αρχή, αποφασισμένος να διατηρήσει την
εξουσία του. Εντούτοις, αν τα γεγονότα εξεταστούν αμερόληπτα και με συγ-
κριτικό πνεύμα, δεν μπορεί παρά να διαπιστωθεί ότι διοίκησε το πριγκιπάτο
του σύμφωνα με τις αρχές του φωτισμένου δεσποτισμού, ορθολογίζοντας την
κυβερνητική διαχείριση,   ευνοώντας την παιδεία και την τυπογραφία και εξα-
πλώνοντας τον Διαφωτισμό33.

Από τη φύση του οπαδός των καθεστώτων, όπως αυτών της Βενετίας
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία επέτρεπαν σε έναν νέον άνθρωπο
να φτάσει στα υψηλότερα διοικητικά αξιώματα, αν οι ικανότητές του ανταπο-
κρίνονταν σε αυτά34, ο Νικόλαος φρόντισε   εντούτοις να εξασφαλίσει τη δια-
δοχή του σταθεροποιώντας τα θεμέλια της δυναστείας των Μαυροκορδάτων.
Έδωσε στα παιδιά του μια παιδεία διαδόχων: τα εμπιστεύτηκε σε παιδαγωγούς
όπως ο    Αργείος Ιάκωβος Μάνος και  ο Σεραφείμ, αργότερα ακολούθησαν ο
Antoine Epis και ο Δημήτριος Προκοπίου Πάμπερης35. Αμέσως μετά τον διο-
ρισμό του ως ηγεμόνα της Μολδαβίας, ο Νικόλαος ζήτησε τις υπηρεσίες ενός
Ιησουίτη για να διδάξει τη  λατινική γλώσσα στον γιο του36. Κατά την έναρξη
της τελευταίας θητείας του, ο Νικόλαος απέκτησε δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο
(γεννημένο το 1720) και τη  Σουλτάνα (γεννημένη το 1721), από την τρίτη σύ-
ζυγό του, Σμαράγδα Παναγιωτάκη, κόρη του μεγάλου παχαρνίκου Παναγιω-
τάκη Σταυροπόλεως. Έχασε  όμως  την κόρη του Μαρία το 1725 -ήταν
σύζυγος του Ιωάννη Σκαρλάτου- και τον πρωτότοκο γιο του Σκαρλάτο το
172637. Επειδή ο γιος του Αλέξανδρος είχε πεθάνει στην εφηβεία, ο Νικόλαος

33 A.-D. Xenopol, ό.π., σελ. 193. N. Iorga, Byzance après Byzance,   ΑΙΕSΕΕ, Βουκουρέστι
1971, σελ. 242.

34 Βλ. ΦΠ, σελ. 130-133.
35 É. Legrand εις C. Dapontès, Éphémérides Daces, Παρίσι, τόμ. II, 1881 (ανατύπωση Βρυ-

ξελλών, 1965), σελ. XXVIII-XXIX (Δ. Π. Πάμπερης)· A. Camariano-Cioran, Les Académies,
ό.π., σελ. 27 (Iάκωβος Μάνος και Σεραφείμ). Ο Antoine Epis, στην επιστολή του της 8ης Νοεμ-
βρίου 1720 προς τον Jean Le Clerc υπογράφει: «Secretaire Actuel de Son Altesse et Gouverneur
de Son Ainé.» (Αρχείο Jo. Clericus, έγγραφο Κ40a, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Άμ-
στερνταμ).  

36 Βλ.: ανωτέρω, υποσημ. 5.
37 Βλ.: A. Elian κ.ά, Inscripţiile medievale ale României, τόμ. I Oraşul Bucureşti,  Editura Acade-

miei R. S. România, Βουκουρέστι 1965, αρ. 488 (επιτάφιος Μαρίας) και 232 (επιτάφιος Σκαρ-
λάτου, συντεθείς από μητροπολίτη Τυρνόβου Ιωσήφ). Με πρωτοβουλία του Σκαρλάτου, γιου
του Νικολάου, ο Χρύσανθος Νοταράς δημοσίευσε τη Γεωγραφία του στο Παρίσι, το 1716.
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38 A. Elian κ.ά., ό.π., αρ. 487.  Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου συντάχθηκε
το 1725. Δημοσιεύθηκε από τον N. Iorga στο Analele Academiei Române, Τμήμα Ιστορίας, σειρά
II, τόμ. 37, 1914, σελ.  85-120.

39 Οι Νουθεσίαι δεν είναι χρονολογημένες με ακρίβεια: Ο É. Legrand δημοσίευσε ένα αντί-
γραφο του 1727, εις Éphémérides Daces, ό.π., τόμ. I, σελ. τλζ΄-τμα΄· ο Α. Παπαδοπουλος-Κεραμεύς
δημοσίευσε ένα αντίγραφο του 1726 εις Hurmuzaki, Documente, XIII,  Βουκουρέστι 1909, σελ.
461-462· ο C. Litzica, ό.π., αρ. 262 (456) και 670 (144), αναφέρει πως η Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής
Ακαδημίας του Βουκουρεστίου διαθέτει δύο χειρόγραφα χρονολογούμενα από το 1725.

40 Ο Νικόλαος εξετάζει τη δυνατότητα παροχής του δικαιώματος της υπηκοότητας σε ξέ-
νους στο περί τον Θαλή τμήμα, ΦΠ, σελ. 130-131.

41 Σε μια επιστολή του προς τον Jean Le Clerc, χρονολογούμενη από τη 10η Μαρτίου 1726
(έγγραφο K89g), ο N. Woff  δηλώνει ότι ο N. Rosetti πρόκειται να συγγράψει, ύστερα από αίτηση
του πρίγκιπα Νικολάου, μια Ιστορία της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Βλ. N. Iorga, Istoria literaturii
române în secolul al XVIII-lea (1688-1821),   Editura didactică şi pedagogică, Βουκουρέστι 1969,
τόμ. I, σελ. 162. Βλ., επίσης: Al. Piru, Istoria literaturii române, I Perioada veche,  Editura didactică
şi pedagogică, Βουκουρέστι 1970, σελ. 297-304, 313-320, 326-328.

42 Βλ.:  Γ.  Ί. Ζαβίρας, Νέα Ἑλλάς, Αθήνα, 1972, σελ. 264. Βλέπε V. Papahagi, Dimitrie Procopiu
Pamperi Moscopoleanul, Βουκουρέστι, 1937. Ύστερα από αίτημα του Νικολάου, ο Δημήτριος Π.
Πάμπερης συνέταξε την Ἐπιτετμημένη ἐπαρίθμηση την οποία ο I. A. Fabricius δημοσίευσε στο
έργο του Bibliotheca Graeca, τόμ. XI, Αμβούργο 1722, σελ. 793 κ.εξ. Για τον Ş. Bergler, βλ.: Maria
C. Marinescu, Umanistul Ştefan Bergler (1680-1738) viaţa şi activitatea sa, Extras din Revista Istorică
Română, τόμ. XI-XII (1941-1942), Βουκουρέστι 1943.

43 É. Legrand, εις Éphémérides Daces, ό.π., τόμ. II, σελ. 17.
44 A. Camariano-Cioran, Les Académies, ό. π., σελ. 217, 255, 381-387.

στήριξε τις ελπίδες του στον Κωνσταντίνο: είχε ήδη δημιουργήσει για αυτόν
ένα έμβρυο ηγεμονικής βιβλιοθήκης στο μοναστήρι του Văcăreşti, που είχε
ιδρύσει το 1716 και συνέχισε μετά το 171938. Συνέθεσε για τον γιο του μία συλ-
λογή πρακτικών νουθεσιών σχετικών με την τέχνη τού κυβερνάν39.

Είναι δυνατόν να αποδοθεί στην ίδια ανησυχία της σταθεροποίησης της
εξουσίας του, καθώς και της δυναστείας του, το γεγονός ότι ο βοεβόδας Νικό-
λαος παρήγγειλε τη  σύνταξη επισήμων χρονικών στη ρουμανική γλώσσα για
την ιστορία των επαρχιών επί των οποίων δυνάστευε. Αυτά ώφειλαν να προ-
βάλουν τη ρουμανική πλευρά της καταγωγής του και να αποκρούσουν τις κα-
τηγορίες ξένης διείσδυσης στις εσωτερικές υποθέσεις των παραδουνάβιων
επαρχιών40. Oι προθέσεις του, εμφανώς απολογητικές και με προπαγανδιστικό
χαρακτήρα, διακρίνονται στα έργα των Nicolae Costin και Axinte Uricariul,
κατόπιν των Radu Popescu και Nicolae Rosetti41.

Κατά την ίδια περίοδο, ο πρίγκιπας Νικόλαος περιστοιχίστηκε από λογί-
ους οι οποίοι ζωογόνησαν την πολιτιστική ζωή του Βουκουρεστίου. Αναφέ-
ρουμε, μεταξύ άλλων, τους Antoine Epis, Nicolas Wolff, Ştefan Bergler,
Δημήτριο Προκοπίου Πάμπερη42, Κωνσταντίνο Ξυπόλυτο43, Ιωάννη Σκαρ-
λάτο, Γεώργιο Χρυσόγονο44, οι οποίοι υπηρέτησαν άλλος μεν ως καγκελάριος,
άλλος δε ως μεταφραστής  ή ως αντιγραφέας,   ως επιμελητής κειμένων  ή ως
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παιδαγωγός των γιων τού πρίγκιπα. Αυτή η μικρή ομάδα λογίων είχε στη διά-
θεσή της την πλουσιότερη βιβλιοθήκη της Ανατολής45 και διατηρούσε με αλ-
ληλογραφία σχέσεις με λαμπρούς επιστολογράφους: τον Χρύσανθο Νοταρά,
τον Jean Le Clerc, τον αρχιεπίσκοπο William Wake, τον Johannes Fabricius46...
Διαβάζονταν τα σπουδαιότερα περιοδικά της Ευρώπης στα οποία στέλνονταν
από καιρό σε καιρό συνεργασίες, ανώνυμες ή επώνυμες, με σκοπό να γίνουν
γνωστά τα προσόντα του πρίγκιπα στη  Δημοκρατία των Γραμμάτων. Αυτή η
αυλή, αφοσιωμένη στα γράμματα και στις επιστήμες, σαν να ήταν μια επαρ-
χιακή ακαδημία, αποτελούσε πόλο έλξης για αξιόλογους περιηγητές· ο διάση-
μος Schendos Vanderbech πέρασε εκεί ένα χρονικό διάστημα,
χαρακτηριζόμενο από σκάνδαλα47. Ο Άγγλος έμπορος Falkener, έμπιστος φίλος
του Βολταίρου αργότερα, πέρασε από την αυλή του48. Ο Daniel da Fonseca
κινήθηκε, με τη σειρά του, γύρω από τη λόγια ακαδημία και διετήρησε αλλη-
λογραφία με τον πρίγκιπα Νικόλαο49.

Ο συγγραφέας Νικόλαος Μαυροκορδάτος είναι ελάχιστα γνωστός. Οι σύγ-
χρονοί του της Δημοκρατίας των Γραμμάτων δεν τον γνώριζαν παρά μέσω ενός
έργου του οποίου, είναι αλήθεια, πως έγιναν πολλές εκδόσεις: πρόκειται για το
έργο Περὶ τῶν Καθηκόντων Βίβλος. Η editio princeps παρουσιάζεται ως εξής: Περὶ τῶν
Καθηκόντων Βίβλος, Ξυγγραφεῖσα παρὰ τοῦ Εὐσεβεστάτου, Ὑψηλοτάτου καὶ Σο-
φωτάτου Αὐθέντου καὶ Ἡγεμόνος Πάσης Οὐγγροβλαχίας Κυρίου Κυρίου Ἰωάν-
νου Νικολάου Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου Βοεβόδα, Νῦν πρῶτον Τύποις
ἐκδοθεῖσα ἐπὶ τῆς Ἡγεμονείας τῆς αὐτοῦ Ὑψηλότητος, Ἀρχιερατεύοντος τοῦ
Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Κυρίου Δανιήλ, Ἐπιμελείᾳ καὶ
διορθώσει τοῦ λογιωτάτου κὺρ Γεωργίου Τραπεζουντίου, διδασκάλου τῆς ἐν Βου-
κουρεστίῳ αὐθεντικῆς σχολῆς. Ἐν τῇ σεβασμίᾳ Μονῇ τῶν Ἁγίων Πάντων τῇ ἐν

45 C. Dima-Drăgan, ό. π., passim. Η Μαυροκορδάτεια βιβλιοθήκη προκαλούσε τον φθόνο των
Δυτικών συλλεκτών, ιδίως των εντεταλμένων του Γάλλου μονάρχη: H. Omont, Missions archéologiques
françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles,   Imprimerie Nationale, τόμ. I-II, Παρίσι 1902, passim.

46 Βλέπε J. Bouchard, «Les relations», ό.π. Στις 10 Φεβρουαρίου 1721 (έγγραφο Κ40b) ο Α.
Epis έγραφε στον Jean Le Clerc: η υψηλότητα του «disoit dernierement, que si c’etoit possible
de vous avoir ici, elle vous estimeroit autant que la moitié de sa Principauté».

47 J. Bouchard, «Les relations», ό.π., σελ. 69. Βλ. P. Cernovodeanu και N. Vătămanu, «Un
médecin princier moins connu de la période phanariote: Michel Schendos Van der Bech (1691
– env. 1736)», Balkan Studies 18 (1977), 13-30.

48 Τον Falkener σύστησε στον πρίγκιπα Νικόλαο ο William Wake: J. Bouchard, «Les rela-
tions», ό.π., σελ. 88-89.

49 Του ιδίου, σελ. 71 και υποσ. 25. Βλ.: A. Pippidi, « Mysticisme et rationalisme au Phanar:
le cas de Daniel de Fonseca », Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1974), 175-196. Η μελέτη αυτή επαναπαρου-
σιάστηκε στο A. Pippidi, Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’âge moderne, Βουκουρέστι-
Παρίσι 1980, σελ. 237-252. Σημειώνουμε πως ο Daniel da Fonseca ήταν Πορτογάλος ιουδαϊκού
θρησκεύματος. 
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Βουκουρεστίῳ. Ἔτει ἀπὸ Θεογονίας  α̦ψιθ´. Κατὰ Μῆνα Δεκέμβριον50. Το έργο
επανεκδόθηκε με λατινική μετάφραση του Ştefan Bergler στη Λειψία το 1722, και
στη συνέχεια αλλού51. Το έργο αυτό τοποθετείται στην ίδια την καρδιά των ηθι-
κών και πολιτικών ανησυχιών του Νικολάου. Στον ίδιο κύκλο ανήκουν, λόγω των
θεμάτων τους, και άλλα κείμενα. Μεταξύ αυτών και ένα κείμενο-απάντηση στα
Maximes του La Rochefoucauld, το οποίο  όμως έμεινε επί μακρόν ανέκδοτο:
Ἐγχειρίδιον ἐν ᾧ γνῶμαι καὶ φροντίσματα περὶ ἤθη καὶ πολιτείαν52. Παρόμοιες ανησυχίες
εντοπίζονται, αλλά στραμμένες προς την καθημερινή πρακτική, στις νουθεσίες
που απηύθυνε εγγράφως προς τον γιο του: Νουθεσίαι τοῦ ἀοιδίμου Αὐθέντου Νικολάου
Βοεβόδα πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Κωνσταντῖνον Βοεβόδα Αὐθέντην53. Τελικά, είναι δυνατόν να
τοποθετηθεί σε ηθικές αντιλήψεις το κείμενο που συνέθεσε ο Νικόλαος, ίσως μι-
μούμενος τον Ιάκωβο Α´ της Αγγλίας, κατά της χρήσης του καπνού: Ψόγος νικο-
τιανῆς54. Προσθέτουμε και μια  επιστολή προς τον διάκονο Μητροφάνη, ο οποίος
είχε συνθέσει έναν Ἔπαινο νικοτιανῆς55.

Σώζεται μια μαρτυρία για το ενδιαφέρον που επεδείκνυε συνεχώς ο Νικό-
λαος Μαυροκορδάτος για την παιδεία και κυρίως για τη  διάδοση των ελληνικών
γραμμάτων· συνέθεσε μια μελέτη τιτλοφορουμένη: Νικολάου Μαυροκορδάτου τοῦ
Κωνσταντινουπολίτου Περὶ γραμμάτων σπουδῆς καὶ βιβλίων ἀναγνώσεως56.

Αυτό μας μεταφέρει σε μιαν άλλην κατηγορία των γραπτών του Νικο-
λάου: τα «θέματα μιμήσεως», αγαπητά στην παραδοσιακή διδακτική. Υπάρ-

50 Βλ. É. Legrand, L. Petit και H. Pernot, Bibliographie Hellénique ou Description raisonnée des ou-
vrages publiés par les Grecs au XVIIIe siècle, Παρίσι 1918, αριθ. 136. (Σε συντομογραφία ΒΗ). Βλέπε
I. Bianu και N. Hodoş, Bibliografia Românéscă Veche 1508-1830, Βουκουρέστι, 1910 (Nendeln/
Liechtenstein, 1968), αριθ. 178. (Σε συντομογραφία BRV). Για ανάλυση του έργου: J. Bouchard,
«Nicolas Mavrocordatos et l’aube des Lumières», Revue des Études Sud-Est Européennes (=RESEE)
20 (1982), 237-240.

51 Για τη δίγλωσση έκδοση της Λειψίας (1722): ΒΗ, αριθ. 146 (=BRV, αριθ. 181). Άλλες εκ-
δόσεις: ΒΗ, αριθ. 161 (=BRV, αριθ. 188, διορθωμένη εις BRV, τόμ. 4, σελ. 225), BH, αριθ. 260
(=BRV, αριθ. 216). Δύο άλλες επανεκδόσεις αναφέρονται στο BRV, τόμ. 4, αριθ. 59 και 62. 

52 Δημοσιεύθηκε από τον Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, στο Hurmuzaki, Documente, XIII, Βου-
κουρέστι 1909, σελ. 463-504.

53 Του ιδίου, σελ. 461-462. Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 39.
54 Η πρώτη έκδοση αυτού του κειμένου τυπώθηκε στο Ιάσιο το 1786: ΒΗ, αριθ. 1175 (=BRV,

αριθ. 509). Δεύτερη έκδοση, με επιμέλεια του Σοφ. Κ. Οικονόμου: Ν. Α. Μαυροκορδάτου, Ψόγος
νικοτιανῆς καὶ Ἐπιστολὴ πρὸς Μητροφάνην τὸν Διάκονον, μετ᾽ εἰσαγωγικῆς παρεκβατικῆς ἐπιστολῆς, Βενετία
1876. Η εισαγωγή του εκδότη προσφέρει πολλές πληροφορίες για τον πριγκιπικό συγγραφέα και
το λογοτεχνικό έργο του, σελ. 3-74. Ο εκδότης αναφέρει τον Ιάκωβο Α´, σελ. 47. Για την έκδοση
αυτή, βλ.: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Διορθώσεις εἰς τὸν Ψόγον νικοτιανῆς τοῦ Ν. Μαυρο-
κορδάτου», Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς ¨Ελλάδος (=ΔΙΕΕΕ), 2 (1885), 447-450. 

55 Δημοσιευμένη από τον Σοφ. Κ. Οικονόμο, ό.π., σελ. 8487. Για τον Μητροφάνη Γρηγορά,
βλ.: D. Russo, ό.π., τόμ. ΙΙ, σελ. 411 κ. εξ.

56 Δημοσιευμένη από τον Κ. Αθανασιάδη, στο Ἑρμηνεία εἰς τοὺς Ἀναβαθμοὺς τῆς Ὀκτωήχου
παρὰ Ν. Κ. τοῦ Ξανθοπούλου, Ιερουσαλήμ 1862, σελ. νε´-ξα´.
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χουν καταρχήν  μερικοί διάλογοι γραμμένοι στην αρχαία ελληνική, κατά το
πρότυπο του Λουκιανού: Διάλογος κατὰ τῆς μεμηνυίας ἀξίνης τῆς παραχωρήσει Θεοῦ
ἐξαρχούσης ἐν τῇ βασιλευούσῃ κηφήνων57. Το κείμενο αυτό στρέφεται κατά του Ἐπαί-
νου νικοτιανῆς του Μητροφάνη. Οι άλλοι διάλογοι, ακόμη ανέκδοτοι, φέρουν τους
ακολούθους τίτλους: Περὶ τοῦ τριωβολιμαίου, Ψευδοφιλόσοφος ἢ Μπάμπος, Φιλοσκώμ-
μων ἢ Κυβευτικός, Διάλογος περὶ ζωῆς καὶ θανάτου58.

Μια άλλη άσκηση λογίου, η οποία, όμως, προβάλλει τις πολιτικές αντιλήψεις
του πρίγκιπα, αποτελούν οι εικονικές επιστολές, κατά μίμηση «τῶν τοῦ Φαλάρι-
δος», σωζώμενες με τον τίτλο: Ἰωάννου Νικολάου Ἀλεξάνδρου τοῦ ὑψηλοτάτου καὶ σο-
φωτάτου ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας ἐπιστολαί τινες κατὰ μίμησιν τῶν τοῦ Φαλάριδος59.

Ο Νικόλαος υπήρξε  ένας ακούραστος επιστολογράφος. Το επιστολικό του
έργο είναι ογκώδες, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη συστηματική ταξινόμησή του. Πολ-
λές επιστολές του Νικολάου προς τους αλληλογραφούντες με αυτόν και αντίθετα
είναι συγκεντρωμένες στις συλλογές των É. Legrand, Θ.  Λιβαδά και Hur-
muzaki60. Σε αυτές προσθέτουμε πέντε επιστολές του Νικολάου, δημοσιευμένες
από τον Σ. Λαυριώτη, απευθυνόμενες στον Νεόφυτο Μαυρομάτη61. Σώζεται μια
επιστολή του Ιωσήφ, πρώην μητροπολίτη Τυρνόβου, απευθυνόμενη στον πρίγ-
κιπα Νικόλαο, που αποδεικνύει ότι οι διάλογοί του είχαν μια σχετική διάδοση κατά
την εποχήν εκείνην62. Τελικά, οφείλεται να προστεθούν οι λατινικές επιστολές
του Νικολάου προς τον William Wake και προς άλλους63.

57 Δημοσιευμένη από τον Ι. Σακκελίωνα, «Νικολάου Μαυροκορδάτου Διάλογος», ΔΙΕΕΕ 2
(1885), 451-458, 576.

58 Όλοι αυτοί οι διάλογοι περιλαμβάνονται στο χειρόγραφο 9 (φφ. 88-96, 97-104v, 115-116,
117-119v, 120-122v) της Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας της Αγκύρας: βλ.: P. Moraux, Bibliothèque
de la Société Turque d’Histoire, Catalogue des manuscrits grecs (Fonds du Syllogos), Άγκυρα 1964, σελ. 22.
Οι τρεις τελευταίοι διάλογοι συναντώνται, επίσης, στο χειρόγραφο αριθ. 40 (φ. 122-124, 124v-
126v, 167v-174) της Ζαγοράς, αποδιδόμενοι λανθασμένα στον Καλλίνικο από τον Κ. Δυοβου-
νιώτη, Νέος Ἑλληνομνήμων, 13 (1916), 247. Διόρθωση και ταυτοποίηση: D. Russo, ό.π., τόμ. ΙΙ,
σελ. 420, υποσημείωση. Η αρχή του Διάλογος περὶ ζωῆς καὶ θανάτου δημοσιεύθηκε στο C. Erbiceanu,
Cronicarii Greci carii au scris despre Români în epoca fanariotă, Βουκουρέστι 1888, σελ. 182.

59 Δημοσιευμένες από τον J. Bouchard, «Les lettres fictives de Nicolas Mavrocordatos à la
manière de Phalaris: une apologie de l’absolutisme», RESEE 13 (1975), 197-207.

60 Βλ. É. Legrand, Épistolaire grec, Maisonneuve et Leclerc, Παρίσι 1888, passim. Του ιδίου,
Recueil de Documents grecs concernant les relations du Patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie (1569-1728),
Maisonneuve, Παρίσι 1895, passim. Ἐπιστολάριον ἐκ διαφόρων, Κωνσταντινούπολη 1804, σελ. 273-
304. Α. Μαυροκορδάτου, Ἐπιστολαὶ Ρ´, έκδ. Θ. Λιβαδάς, Τεργέστη, 1879, σελ. 20-27. Hurmuzaki,
Documente, passim. Όμως, το γράμμα από την κυβέρνηση της Ραγούσας με ημερομηνία 10 Δεκεμ-
βρίου 1730, το οποίο δημοσιεύει ο A. Pippidi πιστεύοντας ότι απευθύνεται στον Νικόλαο Μαυρο-
κορδάτο, απευθύνεται μάλλον στον γιο του και διάδοχο Κωνσταντίνο («per felicitarlo del suo
accesso a codesto Principato»): A. Pippidi, Hommes et idées, ό.π., σελ. 117-118. 

61 Δημοσιευμένες από τον Σ. Λαυριώτη, « Ἐκ τῶν ἐπιστολῶν πρὸς Νεόφυτον Μαυρομάτην
πρώην Ἄρτης», Γρηγόριος Παλαμᾶς (Μηνιαῖον ἐκκλησιαστικόν περιοδικόν, Θεσσαλονίκη), 8
(1924), 66-70.
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62 Δημοσιευμένη από τον Σ. Λαυριώτη, ό.π., σελ. 101-102. Σαν καλός πνευματικός πατέρας,
ο Ιωσήφ απευθύνθηκε προς τον Νικόλαο ως ακολούθως: «Πρὸς τὸν φιλόϋλον καὶ φιλόκοσμον,
φιλόδοξον καὶ φιλόπλουτον Νικόλαον αὐθέντην τῆς Οὐγγροβλαχίας αἰτήσαντα παρ᾽ ἡμῶν λόγον
ὠφελείας». Ο ίδιος συνέθεσε ένα ποίημα 292 στίχων με την ευκαιρία του θανάτου του Νικολάου:
χφ ελλ. αριθ. 9, Τουρκική Ιστορική Εταιρεία, P. Moraux, ό.π., σελ. 22.  

63 Δημοσιευμένες από τον J. Bouchard, «Les relations», ό.π.
64 Δημοσιευμένο από τον Σ. Λαυριώτη, Γρηγόριος Παλαμᾶς, 8 (1924), 26-31.
65 Δημοσιευμένο από τον É. Legrand, στο C. Dapontes, Le jardin des Grâces, (Bibliothèque

grecque vulgaire, τόμ. III), Maisonneuve, Παρίσι 1881, σελ. 223. Σημειώνω ότι ο Legrand έχει
τυπώσει «ἐφ᾽ ᾗ βροτοὶ» στον 2ο στίχο, ενώ το χειρόγραφο 10077 του Βρετανικού Μουσείου, φ.
228v, ἐχει «ἐφ᾽ ἧς βροτοὶ».

66 Δημοσιευμένο από τον Σοφ. Οικονόμο, ό.π., σελ. 26-30. Βλ. Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα,
«Διορθώσεις», ό.π., σελ. 449.

67 Δημοσιευμένο από τον Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, ό.π., σελ. 450-451. Βλ.: Λ. Ι. Βρανού-
σης, Οἱ Πρόδρομοι (Βασικὴ Βιβλιοθήκη, αρ. 11) Αθήνα 1955, σελ. 57. Βλ.: επίσης: Κ. Θ. Δημαράς,
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας,   Ίκαρος, Αθήνα 71985, σελ. 539.

68 Χφ αρ. 9 (φ. 201-204v) του ελληνικού αρχείου της Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας: P. Mo-
raux, ό.π., σελ. 23. 

69 Έγγραφο K 40 b (10 Φεβρουαρίου 1721). Βλ.: J. Bouchard, «Les relations», ό.π., σελ. 77-
78. Είναι πιθανό πως ένας από τους δύο τίτλους αντιστοιχεί με ενδιαφέροντα που αναφέρει ο
Δ. Προκοπίου Πάμπερης στη Bibliotheca Graeca, ό.π., σελ. 795. Εμπνεόμενος από τον Πάμπερη,
ο Σταματιάδης παρεχάραξε έναν τίτλο έργου αποδίδοντάς το στον Ν. Μαυροκορδάτο: βλ.: Ε.
Ι. Σταματιάδης, Βιογραφίαι τῶν Ἑλλήνων Μεγάλων Διερμηνέων, Αθήνα 1865, σελ. 103.

70 Βλ. Adriana Camariano, «Traducerea greacă a ‘Teatrului Politic’ atribuită greşit lui N.
Mavrocordat, şi versiunile româneşti», ανάτυπο από την Revista istorică română, τόμ. XI-XII (1941-
1942), σελ. 216-260.

Τα λίγα ποιήματα του Νικολάου Μαυροκορδάτου που σώζονται δεν
έχουν εκδοθεί όλα. Είναι γνωστά ο Κανών ἰαμβικὸς εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου64, το σύντομο ποίημα-αίνιγμα για τον Χριστόφορο Κολόμβο65,
η Νεκρώσιμος μονῳδία εἰς τοὺς Φραντζέζους66, και το ποίημα Στὸ περιβόλι περπατεῖ67.
Άλλα σώζονται σε χειρόγραφη μορφή: Εἰς ἑαυτόν, Περὶ τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, Περὶ
τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ σιδηροῦ αἰῶνος68.

Τελικά, το τελευταίο λογοτεχνικό είδος στο οποίο ο Νικόλαος Μαυροκορδά-
τος αφιέρωσε λίγο από τον χρόνο του, ήταν το μυθιστόρημα. Συνέθεσε το Φιλοθέου
Πάρεργα, προφανώς κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στην Τρανσυλβανία.

Ο Antoine Epis σε μία επιστολή που απηύθυνε στον Jean Le Clerc απα-
ρίθμησε τα λόγια έργα που είχε γράψει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, αλλά τα
οποία, φαίνεται, έχουν χαθεί σήμερα: Apparatus sobriae imitationis· De En-
thusiasmo specimen propositis exemplis ex Sacra et profana Historia· Testa-
mentum concinnandae solidae Theologiae moralis ex genuinis Patrum
Ecclesiae Orientalis Epistolis· Norma vivendi, mores, eruditio Photij ex ipsius
Epistolis editis et ineditis concinnata69.

Αντίθετα, φαίνεται πως η ελληνική μετάφραση του Theatrum Politicum του
Ambrosius Marlianus δεν ανήκει στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο70.
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ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΠΑΡΕΡΓΑ
Μελέτη του κειμένου

Ι. Αποκατάσταση του κειμένου

Κατά τον ΙΗ´ αιώνα τα Φιλοθέου Πάρεργα ήταν γνωστά υπό μορφή
χειρογράφου. Είχαν, κατά συνέπεια, περιορισμένη διάδοση. Εν τούτοις, το
κείμενο υπήρξε αντικείμενο προνομιακής διανομής   -σε επιλέκτους κύκλους –
, γεγονός το οποίο του εξασφάλισε μια σχετική διασημότητα. Η κατ᾽ επιλογή
περιορισμένη διάδοσή του μαρτυρείται στην εποχή μας από τη γεωγραφική
διασπορά των ταξινομημένων αντιτύπων. Τα σπάνια αντίτυπα τα οποία
μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν, ουσιαστικά η μοναδικότητά τους
σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα, ένα μοναδικό χειρόγραφο στη Γαλλία,
μόνον ένα στη Μεγάλη Βρετανία), προσδίδουν σε κάθε αντίγραφο μια ειδική
σημασία και υπογραμμίζουν το υψηλό ενδιαφέρον για τη γνωριμία με τις
πιθανές διαφορετικές αποδόσεις του κειμένου. Ήταν, κατά συνέπεια,
επιτακτικό να προχωρήσω, πριν από οποιαδήποτε ανάλυση του έργου αυτού,
σε έναν όσο το δυνατόν εξαντλητικό κατάλογο των σωζομένων χειρογράφων
και να συγκρίνω τις μεταξύ αυτών παραλλαγές.

Μέχρι τώρα, μπόρεσα να εντοπίσω δώδεκα χειρόγραφα αντίγραφα του
κειμένου, από τα οποία ένα είναι στην πραγματικότητα σπάραγμα μερικών
γραμμών. Έδωσα στα χειρόγραφα συντομογραφίες που ανταποκρίνονται στη
γεωγραφική κατανομή τους: τα χειρόγραφα του Βουκουρεστίου φέρουν τις
συντομογραφίες Α, Β, C και D, το παρισινό χειρόγραφο αντιπροσωπεύεται από
τη συντομογραφία Ρ, του Λονδίνου από το Q, τα στην Ελλάδα χειρόγραφα
διακρίνονται με τα γράμματα L, M και N, τελικά το χειρόγραφο της Άγκυρας
διαθέτει τη συντομογραφία Τ, ενώ τα δύο χειρόγραφα που βρίσκονταν
παλαιότερα στην Ισταμπούλ φέρουν τις συντομογραφίες V και W.

Η αντιβολή των υπαρχόντων χειρογράφων επιτρέπει την ταξινόμησή
τους σε τρεις οικογένειες, σύμφωνα με τη μέθοδο της ύπαρξης κοινών λαθών,
αλλά και με αυτήν της σύνδεσης διαδοχικών διορθώσεων και τροποποιήσεων1.

Πρώτον. Η πρώτη οικογένεια αποτελείται από τα χειρόγραφα Α, Ρ, Q και
V, των οποίων ακολουθεί η περιγραφή:

Α Βουκουρέστι, Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, ελλ. κωδ. 455.

1 Βλ., επί του θέματος: R. Laufer, Introduction à la textologie, vérifications, établissement, édition
de textes,  Larousse, Παρίσι 1972· J. Froger, La critique des textes et son automation,  Dunod,  Παρίσι
1968.
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Περιγραφή: C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Βουκουρέστι 1909, σελ.
113-114, αρ. 230. Πρόκειται για σύγχρονο του συγγραφέα χειρόγραφο,
χάρτινο· περιλαμβάνει 150 γραμμένες σελίδες (20 σειρές κατά σελίδα),
0,21x0,15, δεμένο, προέρχεται από το Μουσείο Αρχαιοτήτων και ανήκε
παλαιότερα στο Κολέγιο του Αγίου Σάββα. Στην αρχή: 2 λευκά φύλλα, δίχως
αρίθμηση. Σελίδα 1: Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία.
Σελίδα 150, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Παρακάτω διαβάζεται:
Κωνσταντῖνος Γεωργίου Ξ[υπόλυτος2] ἐκ Σωτήρας τοῦ Ζαγορᾶ ὁ γράψας.
Χαρακτηριστικά: αυτό το καλλιγραφημένο και διακοσμημένο χειρόγραφο (σελ.
1 και 150) είναι το αρχαιότερο από τα δώδεκα ταξινομημένα χειρόγραφα.
Αποτελεί, πιθανότατα, καθαρογράφηση ενός πρώτου προχείρου γραπτού του
Ν. Μαυροκορδάτου. Εν τούτοις, περιέχει μερικές προσθήκες του γραφέα (Α1),
καθώς και πολυάριθμες διορθώσεις από το χέρι του συγγραφέα (Α*).

Ρ Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, ελλ. κώδ. 2108. Περιγραφή: H. Omont,
Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, Alphonse Picard,
Παρίσι, τόμ. 2, 1888, σελ. 196. Πρόκειται για σύγχρονο του συγγραφέα
χειρόγραφο, χάρτινο· περιλαμβάνει 90 φύλλα (18 σειρές κατά σελίδα), σε μικρό
τέταρτο σχήμα, δεμένο με έκτυπο αραβούργημα, παλαιότερα στη Βασιλική
Βιβλιοθήκη, αρ. 3479, 2. Φυλ. 1r: Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Αρχή: Ἡ
μὲν παροιμία. Φύλ. 90r, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Χαρακτηριστικά: παρά
το ότι δεν φέρει υπογραφή, το χειρόγραφο καλλιγραφήθηκε πιθανότατα από
τον Κωνσταντίνο Γ. Ξυπόλυτο· δεν περιέχει διορθώσεις. Το κείμενο είναι αυτό
του χειρογράφου Α στο οποίο ενσωματώθηκαν οι πολυάριθμες αυτόγραφες
διορθώσεις του Ν. Μαυροκορδάτου (Α*). Διακρίνονται πολυάριθμοι σταυροί
(+) στο περιθώριο, ίσως σημεία γραμμένα από κάποιον αναγνώστη. Τα λευκά
φύλλα πριν και μετά το κείμενο έχουν υδατόσημα, των οποίων την ταυτότητα
δεν μπόρεσα να εξακριβώσω. Χρονολογία: ο Ν. Μαυροκορδάτος παρέδωσε
το χειρόγραφο στον μαρκήσιο de Bonnac, πρεσβευτή του Γάλλου βασιλέα στην
Κωνσταντινούπολη, για να το προσφέρει ως δώρο στον βασιλέα. Ο de Bonnac
εξετέλεσε την αποστολή: ο αββάς Bignon, βασιλικός βιβλιοθηκάριος,
κατέγραψε την προσφορά τον Ιούλιο του 1719 (σημείωση στο λευκό φύλλο)
και ζήτησε από τον ελληνιστή Jean Boivin le Cadet να αναλύσει το περιεχόμενο
του κειμένου. Ο Boivin εξετέλεσε την παραγγελία στις 2 Αυγούστου 1719. Η
επιστολή του και η περίληψή της σώζονται· βλ. Jean Boivin, «Notice du ms.
grec 2108, Nic.-Alex. Mavrocordato, Philothei parerga. 1719». Bibliothèque
Nationale (Paris), Nouv. acq. fr. 4699. Ο αββάς Bignon χρησιμοποίησε τη

2 Ο Litzica παρέληψε Ξ[υπόλυτος] από την υπογραφή. Για τον Κωνσταντίνο Γ. Ξυπόλυτο,
βλ.: É. Legrand, Éphémérides Daces, Παρίσι, τόμ. II, 1881, σελ. 17, υποσ. 1. 
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3 Ατελής περιγραφή από τον Nares και από τον Δημητρακόπουλο.

σημείωση του Boivin στην επιστολή, χρονολογημένη στο Παρίσι στις 10
Μαΐου 1720, με παραλήπτη τον μαρκήσιο de Bonnac, όπου βεβαιώνει την
παραλαβή του χειρογράφου.

Q Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, συλλογή χειρογράφων Harley (Harleian
Manuscripts), ελλ. κώδ. 5616. Περιγραφή: R. Nares, A Catalogue of  the Harleian
Manuscripts, in the British Museum, τόμ. III, Λονδίνο 1808, σελ. 281, αρ. 5616.
Λάθη του Nares διορθωμένα από τον Α. Δημητρακόπουλο, Προσθῆκαι καὶ
διορθώσεις εἰς τὴν Νεοελληνικὴν Φιλολογίαν Κ. Σάθα, Λειψία 1871, σελ. 72-73.
Πρόκειται για ένα χειρόγραφο χρονολογούμενο από το 1721, χάρτινο·
περιλαμβάνει 64 φύλλα (21 σειρές κατά σελίδα, κατ᾽ εξαίρεση 22 σειρές)· οι
κατάλογοι δεν αναφέρουν τις διαστάσεις του χειρογράφου, ούτε αν είναι δεμένο
ή όχι. Φύλ. 1: Φιλοθέου Πάρεργα. Υπό τον τίτλο: μη αναγνώσιμη διαγραφή.
Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία. Φύλ. 64v, τέλος: τὸ σιωπᾶν ἡμῖν ἐπιτάξει. Πιο κάτω:
Τέλος καὶ θεῷ δόξα. Ἔγραψα ἐγὼ Ἰωάννης Ἰωνᾶς ἐν τῇ βιβλιο[θήκῃ] τῶν
Παρισίων ἔτει σωτηρίῳ 1721. Πεμφθὲν τῷ σοφωτάτῳ ἀββᾷ Βιγνονίῳ ἐν τῇ
βασιλικῇ. Σε ένα μη αριθμημένο φύλλο, διαβάζεται: ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ
ἑπτακοσιοστῷ εἰκοστῷ τετάρτῳ, ἐν μηνὶ Φεβρουαρίου, αη ἠρξάμεθα σὺν Θεῷ
ἑρμηνεῦσαι Γαλλιστὶ τὸ βιβλίον τοῦτο ἐγὼ καὶ ὁ λογιώτατος Σαλομὼν Νέγρης.
Από διαφορετικό χέρι: Σολομὼν Νέγρι. Από το χέρι του Ιωάννη Ιωνά: ὅρα περὶ
τοῦ βιβλίου τούτου τὴν βιβλιοθήκην παλαιάν τε καὶ νέαν τοῦ σοφωτάτου
Κλέρκου Τόμῳ 14 καὶ 15, καὶ 17 ἐν οἷς πλεῖστα γέγραπται περὶ τοῦ
συγγραφέως καὶ περὶ τῶν καθηκόντων3. Το χειρόγραφο αυτό αντιγράφει το
χειρόγραφο Ρ. Αποτελεί παράδειγμα χειροτέρευσης του αρχικού κειμένου, διότι
περιέχει ένα σχετικό αριθμό κακών αναγνώσεων και λαθών της γραφίδας. Το
ενδιαφέρον του στηρίζεται στο γεγονός πως φαίνεται ότι ήταν το μοναδικό
αντίγραφο των Φιλοθέου Παρέργων στη Μεγάλη Βρετανία κατά τον ΙΗ´αιώνα.

V Κωνσταντινούπολη, Μετόχιο του Παναγίου Τάφου, κώδ. 71.
Περιγραφή: Α.  Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, Αγία
Πετρούπολη, τόμ. Δ´, 1899, σελ. 86, αρ. 71. Πρόκειται για σύγχρονο του
συγγραφέα χειρόγραφο, χάρτινο· περιλαμβάνει 41 φύλλα (29 σειρές κατά
σελίδα), 0,227x0,17. Φύλ. 1: Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Αρχή: Ἡ μὲν
παροιμία. Φύλ. 41v, τέλος: τὸ σιωπᾶν ἡμῖν ἐπιτάξει. Ακολουθεί μία μονογραφή.
Χαρακτηριστικά: Το χειρόγραφο αυτό περιέχει το κείμενο του χειρογράφου Α,
όπου οι διορθώσεις του συγγραφέα (Α*) έχουν ενσωματωθεί· δεν περιέχει
καμία νέα διόρθωση. Υδατόσημα: στέμμα, cartouche και βότρυς σταφυλιών.
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Δεύτερον. Η δεύτερη οικογένεια αποτελείται από τα χειρόγραφα B, C και
Μ, των οποίων η περιγραφή ακολουθεί:

Β Βουκουρέστι, Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, ελλ. κώδ. 550.
Περιγραφή: C. Litzica, ό.π., σελ. 114, αρ. 231. Πρόκειται για σύγχρονο του
συγγραφέα χειρόγραφο, χάρτινο· περιλαμβάνει 264 σελίδες (13 σειρές κατά
σελίδα), 0,22x0,16· δεμένο· προέρχεται από το Μουσείο των Αρχαιοτήτων,
παλαιότερα Κολέγιο του Αγίου Σάββα. Στην αρχή: τρία μη αριθμημένα λευκά
φύλλα. Σελίδα 2: Απόσπασμα μίας επιστολής του αββά Bignon Βιβλιοθηκαρίου
του Βασιλέα της Γαλλίας προς την Εξοχότητά του τον Κύριο Μαρκήσιο de
Bonnac Έκτακτο Απεσταλμένο της Καθολικοτάτης Υψηλότητάς του στην
Αυλή της Κωνσταντινούπολης. – Παρίσι, 10η Μαΐου 17214. Σελίδα 3:
Φιλοθέου Πάρεργα. Τμήμα αον. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία. Σελίδα 263, τέλος: τὸ
σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Χαρακτηριστικά: το χειρόγραφο αυτό καλλιγραφήθηκε
από τον γραφέα που αντέγραψε, επίσης, τις Ἐπιστολαί τινες κατὰ μίμησιν τῶν τοῦ
Φαλάριδος5· περιέχει πολλές διορθώσεις ορθογραφικών λαθών και εγγραφή
παραλείψεων (Β1), αλλά επίσης και διορθώσεις από το χέρι του συγγραφέα (Β*).

C Βουκουρέστι, Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, ελλ. κώδ. 602.
Περιγραφή: C. Litzica, ό.π., σελ. 114-115, αρ. 232. Πρόκειται για σύγχρονο
του συγγραφέα χειρόγραφο, χάρτινο· περιλαμβάνει 157 φύλλα (15 σειρές κατά
σελίδα), 0,17x0,11· δεμένο· προσφέρθηκε στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας από
τον C. Erbiceanu. Το χειρόγραφο φέρει τα ονόματα των προηγουμένων
κτητόρων.

Φύλ. 1: διαβάζεται: Φώτιος 1778. Τα φύλ. 2-5 είναι λευκά.
Φύλ. 6v:   Σεπτεμβρίου καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐκ τῶν τοῦ Ἀναστασίου

παπᾶ (;) ἐκ Τζερβενιοῦ χώρας.
Φύλ. 7v: Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐκ τῶν ἀφιερωθέντων βιβλίων τῆς έν

Βουκουρεστίῳ ἑλληνικῆς σχολῆς παρὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος, κειμένης ἐν τῷ
σεβασμίῳ μοναστηρίῳ τοῦ ἁγίου Σάββα τῷ ἐν τῷ παναγίῳ τάφῳ ὑποτελούντι·
ὅστις δ᾽ ἄν ποτε τολμήσειεν ἀποξενῶσαι ταύτης τοῦτο, ἔστω ἀφωρισμένος
παρὰ Θεοῦ κυρίου παντοκράτορος καὶ ὑπόδικος τῷ αἰωνίῳ ἀναθέματι. Ἐν μηνὶ
Μαΐῳ 1768. Ὁ Ἱεροσολύμων Ἐφραίμ.

Φύλ. 8: Ἐκ τῶν τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ τοῦ ἁγίου Σάββα σχολῆς6. Πιο
κάτω: Ἐκ τῶν τοῦ Ἠλιάδου Μανασσῆ. Πιο κάτω: Φιλοθέου Πάρεργα. Πιο
κάτω: Προοίμιον7. Πιο κάτω: Ἐκ τῶν τοῦ Μανασσῆ τοῦ Ἠλιάδου. Πιο κάτω,
αρχή: Ἡ μὲν παροιμία.

4 Το κείμενο της επιστολής παρατίθεται από τον C. Litzica, ό.π., σελ. 114.
5 Βλ.: J. Bouchard, «Les lettres fictives», ό.π., RESEE 13 (1975) 197-207.
6 Λείπει στον Litzica.
7 Αντί για Τμῆμα αον.
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8 Σε γοτθική γραφή. Ατελής ανάγνωση από τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα.

Φύλ. 9v: Ἐκ τῶν τοῦ Ἠλιάδου Μανασσῆ. Πιο κάτω: Φιλοθέου Πάρεργα.
Πιο κάτω: Μανασσῆ Ἠλία καὶ τόδε. Πιο κάτω: Ἐτυγχάνομεν περιπατοῦντες...

Φύλ. 150v, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει.
Φύλ. 157v: + Τοῦτο ὑπάρχει ἐμοῦ τοῦ Ἀναστασίου. Πιο κάτω:  α̦ψοα´:

Ἰανουαρίου: ῃ: Ῥουςτζουκίου.
Χαρακτηριστικά: το χειρόγραφο αυτό περιέχει πολλές διαγραφές και

διορθώσεις, ίσως μετά την αντιγραφή του· συγκεκριμένα, έχει τροποποιηθεί
με δανεισμό πολλών διορθώσεων του συγγραφέα (Μ*) που έγιναν στο
χειρόγραφο Μ. Φύλ. 51, διαβάζεται στο περιθώριο, απέναντι από τη φράση
«εἴ γε ἀναβιῶναι ἐξὸν εἴη τῷ σοφῷ Ἀριστοτέλει» (ΦΠ 120), το σχόλιο από
ένα άλλο χέρι: φλυαρεῖ ὁ γαΐδαρος. Πιο κάτω, από ένα άλλο χέρι: μᾶλλον δ᾽ ἔγωγε
σύμφημί σοι τοῦτον φλυαρεῖν ἄντικρυς ἐγνωκότα καὶ κακῆς σιωπῆς κακίω πτερυγίζειν.

M Μηλιές, Βιβλιοθήκη, κώδ. 54 (δις). Περιγραφή: Α. Παπαδόπουλος-
Κεραμεύς, «Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν κωδίκων τῆς ἐν Μηλέαις
Βιβλιοθήκης», Ἐπετηρὶς Παρνασσοῦ, 5 (1901), 40. Πρόκειται για σύγχρονο του
συγγραφέα χειρόγραφο, χάρτινο, 253 σελίδες (14 σειρές κατά σελίδα),
0,198x0,159, δεμένο. Ο Κωνσταντάς έφερε το χειρόγραφο αυτό από το
Βουκουρέστι και το χρησιμοποίησε για την έκδοσή του.

Πρώτο φύλλο [Ir], διαβάζεται: Ἔλαβον διὰ χειρὸς Ἀναστασίου. Πιο
κάτω: von Trattner Senior. Διακρίνονται, επίσης, διάφορες ασκήσεις γραφής,
στην ελληνική και στη γαλλική.

Το πρώτο φύλλο [Iv] είναι λευκό.
Φύλ. [IIr]: Ἀπόσπασμα μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀββᾶ Βινιόν κ.λπ. Πιθανώς,

η μετάφραση οφείλεται στον Κωνσταντά.
Φύλ. [IIv]: Τοῖς ἐντευξομένοις. Πρόλογος του Κωνσταντά.
Φύλ. [IIIr]: Τὸ δὲ σύγγραμμα κ.λπ.: συνέχεια και τέλος του προλόγου του

Κωνσταντά.
Φύλ. [IIIv]: Extrait d’une lettre de Monsieur l’Abbé Bignon κ.λ.π.
Σελίδα [1], από ένα άλλο χέρι: Praes: die 1 Februarii: 1791. Πιο κάτω:

Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία.
Σελίδα [253], τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Μια μονογραφή τελειώνει

το κείμενο. Πιο κάτω, αριστερά: Admittitur ohne Stämpel8 791. Febr. 7ma

(δυσανάγνωστη υπογραφή). Από ένα άλλο χέρι, δεξιά: Imprimatur. Hoffinger
(δυσανάγνωστη συντομογραφία) Secret[arius].

Χαρακτηριστικά: το χειρόγραφο περιέχει λίγες διορθώσεις του γραφέα
(Μ1), αλλά πολυάριθμες διορθώσεις του συγγραφέα (M*)· μερικές από αυτές
αντιγράφηκαν στο χειρόγραφο C. Υδατόσημα: στέμμα και βότρυς σταφυλιών.
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Τρίτον. Η τρίτη οικογένεια αποτελείται από τα χειρόγραφα L, N, T και W,
των οποίων ακολουθεί η περιγραφή:

L Άθως, Λαύρα Αγίου Αθανασίου, κώδ. Ι, 28. Περιγραφή: Σ. Λαυριώτης
και Σ. Ευστρατιάδης, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ
Ὄρει), Champion, Παρίσι 1925, τόμ. II-III, σελ. 177, αρ. 1112. Πρόκειται για
χειρόγραφο του ΙΗ´αιώνα, χάρτινο· περιλαμβάνει 105 φύλλα, 0,21x0,17,
δεμένο9.

Φύλ. 1v: Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Από άλλο χέρι: ἐκ τῶν τοῦ
Νικοδήμου τοῦ Βατοπαιδινοῦ. Στο ίδιο φύλλο, αρχή: Ἡ μὲν παροιμία.

Φύλ. 54v, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Πιο κάτω: Ποίημα τοῦ
σοφωτάτου καὶ ἀοιδίμου ἥρωος αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγκροβλαχίας
κυρίου κυρίου Ἰωάννου Νικολάου Ἀλεξάνδρου βοεβόδα.

Φύλ. 55r-56r: επιστολή του Δημητρίου Προκοπίου, αφιερώνουσα την
Λογική του στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο.

Φύλ. 56v: λευκό.
Φύλ. 57r-105v: Συνοπτικὴ πραγματεία τῆς λογικῆς του Δ. Προκοπίου.
Χαρακτηριστικά: το χειρόγραφο αυτό περιέχει το κείμενο του χειρογράφου

Μ διορθωμένο από τον συγγραφέα (Μ*)· περιέχει πολλά λάθη γραφίδας. Ο
γραφέας επαναντέγραψε αναγνώσεις κειμένου ανήκουσες σε χειρόγραφα της
πρώτης οικογένειας. Είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα, σύμφωνα με
τη σημείωση του φύλ. 54v, ότι το χειρόγραφο αυτό αντιγράφηκε μετά τον
θάνατο του Ν. Μαυροκορδάτου.

Ν Ζαγορά, Βιβλιοθήκη, κώδ. 39. Περιγραφή: Κ. Δυοβουνιώτης,
«Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς», Νέος Ἑλληνομνήμων,
Αθήνα, 13 (1916), 246, αρ. 39. Πρόκειται για χειρόγραφο του ΙΗ´ αιώνα,
χάρτινο· περιλαμβάνει 79 φύλλα (20 σειρές κατά σελίδα), 0,21x0,16, δεμένο10.

Φύλ. 1v: διαβάζεται, από άλλο χέρι, ένα ἐπίγραμμα ἰαμβικόν.
σοφοῦ πόνημα ὡς πέλει σοφὸν βίβλος,
ἡ πεῖρα μάρτυς, ὡς δὲ θεοφιλοῦς ἐγὼ
εἰ καὶ παρέργων κλῆσιν ἡδέως φέρει,
πολλῶν κέκριται βελτίων ἔργων σοφοῖς.

Φύλ. 2r, από άλλο χέρι: Ἐκ τῶν τῆς σχολῆς Σ[ωτή]ρ[α]ς Ζαγορᾶς. ΣΖ.
Πιο κάτω: Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία. Στο τέλος

9 Μην έχοντας στη διάθεσή μου μικροφίλμ του χειρογράφου αυτού, αναγκάστηκα να το
εξετάσω επιτόπου, αδυνατώντας να φωτογραφίσω μία σελίδα για να εξακριβώσω τον γραφικό
χαρακτήρα.

10 Ατελής περιγραφή από τον Δυοβουνιώτη.
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της σελίδας, από άλλο χέρι: Καλλινίκου Πατριάρχου καὶ ἀφιερώθη εἰς τὸ
σχολεῖον τῆς π[ατ]ρίδος αὐτοῦ καὶ ὁ ἀφαιρήσας ἐπικατάρατος.

Φύλ. 3r, στην αρχή της σελίδας, από άλλο χέρι: Καλλινίκου
Π[ατ]ριάρχου.

Φύλ. 4r, στην αρχή της σελίδας, από άλλο χέρι: Κωνσταντινουπόλεως.
Φύλ. 79r, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Μονογραφή. Πιο κάτω, από

άλλο χέρι: Καλλινίκου Προϊλάβου θείῳ δ᾽ ἐλέει καὶ Κωνσταντινουπόλεως.
ἀφιερώθη μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὸ σχολεῖον τῆς π[ατ]ρίδος ἡμῶν Σ[ωτή]ρ[α]ς
Ζ[αγορᾶς] καὶ ὁ ἀποστερήσας ἀφωρισμένος καὶ κατάρατος τρίς. Πιο κάτω:
1789: μαρτίου κ�: 6 σειρές ιστορικών σημειώσεων, από ένα άλλο χέρι.

Φύλ. 79v: συνέχεια των ιστορικού περιεχομένου σημειώσεων (22 σειρές).
Σχετικά με τη δωρεά του χειρογράφου αυτού στη Βιβλιοθήκη της

Ζαγοράς από τον πατριάρχη Καλλίνικο, βλ. Β. Σκουβαρᾶς, Ἰωάννης Πρίγκος
(1725; - 1789). Ἡ ἑλληνικὴ παροικία τοῦ Ἄμστερνταμ. Ἡ σχολὴ καὶ ἡ βιβλιοθήκη
Ζαγορᾶς, Ἔκδοση τῆς Ιστορικῆς καὶ Λαογραφικῆς Ἑταιρείας τῶν Θεσσαλῶν,
Αθήνα 1964, σελ. 312 και 317.

Χαρακτηριστικά: πρόκειται για καλλιγραφημένο χειρόγραφο χωρίς
διαγραφές, μόνο μερικές λέξεις που είχαν παραληφθεί προστέθηκαν από τον
γραφέα στο περιθώριο. Το κείμενο είναι αυτό του χειρογράφου Μ, όπου
ενσωματώθηκαν οι διορθώσεις του συγγραφέα (Μ*). Υδατόσημα: στέμμα, car-
touche και γράμματα, βότρυς σταφυλιού, διαβάζεται επίσης «Languedoc» και
κυρίως «1742» (φύλ. 37, 42 κ.λ.π.).

Τ Άγκυρα, Βιβλιοθήκη της Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας, ελλ. κώδ. 9.
Περιγραφή: P. Moraux, Catalogue des manuscrits grecs (Fonds du Syllogos), Biblio-
thèque de la Société Turque d’Histoire, Άγκυρα 1964, σελ. 22, αρ. 9 (22).

Πρόκειται για χειρόγραφο του τέλους του ΙΗ´αιώνα, χάρτινο,
0,215x0,160· περιλαμβάνει 209 φύλλα. Το κείμενο των Φιλοθέου Παρέργων
καταλαμβάνει τα φύλλα 53-87v (26 σειρές κατά σελίδα).

Φύλ. 53r, Φιλοθέου Πάρεργα. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία. 
Φύλ. 87r, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει. Το κείμενο φέρει τον αριθμό 22

και ευρίσκεται μεταξύ ενός εγκωμίου του βοεβόδα Ιωάννη-Νικολάου-
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου από τον Ιωάννη τον Γραμματικό, αρ. 21 (φύλ.
31-48) -τα φύλλα 48v-52v είναι λευκά- και του Διαλόγου περὶ ζωῆς καὶ θανάτου του
Ν. Μαυροκορδάτου, αρ. 23 (φύλ. 88-96). Τα φύλλα 1-96, περιλαμβανομένου
και του 96, αποτελούνται από γυαλιστερό χαρτί· από το φύλλο 97 μέχρι το
τέλος, από χαρτί θαμπής απόχρωσης, πιο χονδρό. Τα τμήματα αρ. 24 μέχρι
31 (φύλ. 97-192v) περιέχουν διάφορα κείμενα του ίδιου συγγραφέα. Το τμήμα
αρ. 32 (φύλ. 193-200v) περιέχει ένα επικήδειο ποίημα που συνέθεσε τον Ιούλιο
του 1731, για τον θάνατο του Νικολάου, ο Ιωσήφ, μητροπολίτης του Τυρνόβου
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της Βουλγαρίας. Τέλος, το τμήμα αρ. 33 (φύλ. 201-205v) περιέχει τα μικρά
ποιήματα του Ν. Μαυροκορδάτου. Το χειρόγραφο αυτό προσεφέρθη στον
Φιλολογικό Σύλλογο (ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς
Σύλλογος) στις 19 Νοεμβρίου 1873 από τον Νεόφυτο Δέρκου, ο οποίος το
απέκτησε πιθανότατα το 1857 κατά την παραμονή του στη Χίο11.

Χαρακτηριστικά: το χειρόγραφο αυτό αντιγράφει το κείμενο του
χειρογράφου Μ, ενσωματώνοντας τις διορθώσεις του συγγραφέα (Μ*). Δεν
περιέχει διαγραφές· έχουν εν τούτοις προστεθεί διάφορες αναγνώσεις
δανεισμένες από την πρώτη οικογένεια των χειρογράφων, και κυρίως από το
χειρόγραφο Α, αρχικό κείμενο, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις του
συγγραφέα (Α*).

W Κωνσταντινούπολη, Μετόχιο του Παναγίου Τάφου, κώδ. 100.
Περιγραφή: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, ό.π., τ. Δ´,
σελ. 100, αρ. 100. Πρόκειται για χειρόγραφο του ΙΗ´αιώνα, χάρτινο·
περιλαμβάνει 62 φύλλα (22 σειρές κατά σελίδα), 021x0155, δεμένο.

Φύλ. 1r: Φιλοθέου Πάρεργα. Τμῆμα αον. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία.
Φύλ. 62r, τέλος: τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει.
Χαρακτηριστικά: δεν υπάρχουν διορθώσεις και διαγραφές στο

χειρόγραφο· έχει υποστεί σοβαρές ζημίες από την υγρασία. Το κείμενο
βασίζεται σε αυτό του χειρογράφου Μ διορθωμένου από τον συγγραφέα (Μ*).
Υδατόσημα: τρεις καμπάνες, οικόσημο με γράμματα.

Η χειρόγραφη παράδοση έχει διατηρήσει ένα σύντομο σπάραγμα των
Φιλοθέου Παρέργων, το οποίο φαίνεται πως τοποθετείται μεταξύ των οικογενειών
1 και 2. Ιδού η περιγραφή του:

D Βουκουρέστι, Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, ελλ. κώδ. 276.
Περιγραφή: C. Litzica, ό.π., σελ. 431-432, αρ. 693 (15). Πρόκειται για
χειρόγραφο του ΙΗ´αιώνα, χάρτινο· περιλαμβάνει 546 φύλλα, 0,22x0,16,
δεμένο. Πρόκειται για σύμμεικτα από πατερικά κείμενα, προερχόμενα από το
Κεντρικό Σεμινάριο. Προς το τέλος του χειρογράφου, τμήμα αρ. 15, φύλ. 545v:
Φιλοθέου Πάρεργα. Αρχή: Ἡ μὲν παροιμία. Φύλ. 546v: το κείμενο διακόπτεται
στο: ὑφέ[ξοντες (ΦΠ 76, 3). Συνολικά 36 σειρές.

Μπορεί να υποτεθεί ότι, πιθανότατα, υπάρχουν και άλλα χειρόγραφα των
Φιλοθέου Παρέργων που περιμένουν να ανακαλυφθούν, δεδομένου ότι μερικά, των
οποίων η ύπαρξη εμαρτυρείτο παλαιότερα, εξακολουθούν να μην έχουν ακόμη
εντοπιστεί. Έτσι, δεν έχει εντοπιστεί το χειρόγραφο που ο Antoine Epis

11 P. Moraux, ό.π., σελ. VIII, X-XI, 23.
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παρουσίασε στον Jean Le Clerc στις 10 Φεβρουαρίου 1721, για να
μεταφραστεί στη γαλλική και να εκδοθεί από τον πολυγράφο του
Άμστερνταμ12. Είναι, επίσης, γνωστό ότι ο Bethmann είχε καταχωρήσει στον
κατάλογό του της Βιβλιοθήκης του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου, που είχε
συνταχθεί το 1845, τρία χειρόγραφα των Φιλοθέου Παρέργων. Μισόν αιώνα
αργότερα, ο Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, εντόπισε μόνον δύο: πρόκειται για τα
χειρόγραφα που περιγράφηκαν προηγουμένως υπό τα αρχικά V και W13.

II. Οι μεταβολές του κειμένου

Ο αριθμός των γνωστών χειρογράφων και η σημασία των παραλλαγών
τους επιτρέπουν στον προσεκτικό αναγνώστη να παρακολουθήσει τις
διαδοχικές καταστάσεις του γραπτού, οι οποίες κατέληξαν στην παραγωγή
του κειμένου, και οι οποίες αναδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια του
συγγραφέα για την επίτευξη τελειότητας. Κατά τον έλεγχο των διορθώσεων,
των τροποποιήσεων και των διαφορών, οφείλεται προσοχή, ώστε να
αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ των διορθώσεων από τον ίδιο τον συγγραφέα
και αυτών των γραφέων, λόγω παραλείψεων ή λαθών. Φυσικά, αυτά που χωρίς
αμφιβολία μας ενδιαφέρουν είναι οι δισταγμοί, οι φιλολογικές ανησυχίες, οι
απαραίτητες τροποποιήσεις που περιέλαβε στο κείμενο ο συγγραφέας.

Ας εξετάσουμε αρχικά τις γραμματικές διορθώσεις της χειρόγραφης
παράδοσης. O συγγραφέας γνώρισε τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητες των
συντακτών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να εκφράσουν τη σκέψη τους σε μια
λόγια γλώσσα που έχουν μάθει, αλλά η οποία πάντοτε τους διαφεύγει·
εντοπίζουμε περί τις δεκαπέντε περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας έχει διορθώσει
το αρνητικό οὐ και τα παράγωγά του σε μὴ με τα παράγωγά του: 82,5· 86,11·
98,6· 132,27· 148,4· 148,19· 170,32· 188,3· 192,24· 198,4· 202,6· 202,19·
206,1· 206,15. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν μπόρεσε να επιλύσει το δίλημμα:
έτσι, στο 80,7, αντικατέστησε το οὐ με ἥκιστα, ενώ αλλού, στο 96,13, το οὐ
(APQV) με μὴ (BCM), και τελικά με διὸ (C1M* LNTW). Ένα άλλο λεπτό

12 Βλ. την επιστολή του Α. Epis προς τον J. Le Clerc, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του
Άμστερνταμ, αρχείο  Jo. Clericus,  έγγραφο αρ. K 40 b. Ευχαριστώ τον καθηγητή A. F. van Ge-
mert, του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, για την ευγενή συνεργασία του κατά τις έρευνές
μου για τον επανεντοπισμό του χειρογράφου αυτού.

13 O  κατάλογος του Bethmann παρουσιάζεται πάλι από τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα, ό.π.,
Δ´, 1899, σελ. 435 κ.εξ., Φιλοθέου Πάρεργα, σελ. 437 (αρ. 16 και 17), σελ. 444 (αρ. 51). Ένας άλλος
κατάλογος, συνταγμένος τον Μάρτιο του 1731 (βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π., Δ´, 1899,
σελ. 431, αρ. 210) αναφέρει την παρουσία ενός χειρογράφου του ΦΠ: ίσως πρόκειται για το αν-
τίγραφο που εστάλη στον Χρύσανθο Νοταρά από κάποιον Ιωάννη. Βλ. Hurmuzaki, Documente,
XIV2 (1917),  σελ. 1049 (επιστολή της 29ης Ιουνίου 1730).  Για την ταυτότητα του Ιωάννη Σκαρ-
λάτου: C. Dima-Drăgan, Biblioteci umaniste româneṣte, Βουκουρέστι 1974, σελ. 110.

Project1 teliko.qxp_Layout 1  11/16/17  6:58 PM  Page 42



43

ζήτημα είναι η χρήση των συνειρημμένων αυτοπαθών αντωνυμιών αὑτοῦ κ.λπ.
και των τύπων των αντιστοίχων μη αυτοπαθών, κυρίως σε θέση κτητικών
αντωνυμιών: φαίνεται πως ο συγγραφέας πήρε κάποια ελευθερία με τον
κλασικό κανόνα που αφορά στη  θέση των αντωνυμιών αυτών. Βλέπε, για
παράδειγμα, 80,13, αὑτοῦ (AP M TW): αὐτοῦ (QV BC LN), 82,27 τὸν αὐτοῦ κῆπον
(APQV BCM), τὸν ἑαυτοῦ κῆπον (LNTW)· βλέπε 168,8 και 180,5-6. Βλέποντας
αυτά, ο Κωνσταντάς νόμισε ότι μπορούσε να προβεί, από πρωτοβουλία του
και διακριτικά, σε διάφορες διορθώσεις (90,6· 164,8· 184,7 κ.λπ.). Άλλες
διορθώσεις έχουν σχέση με την ορθογραφία αρχαίων τύπων: 88,2 ἀπίῃ (APQV)
μετατρέπεται σε ἀπῇ (BCM LNTW)· 130,17 ἀπήρειτο (APQV) μετατρέπεται σε
ἀπείρητο (BCM LNTW).

Οι σχετικές με το ύφος διορθώσεις είναι πολυάριθμες καθ᾽ όλη τη
χειρόγραφη παράδοση, αλλά οι πιο σημαντικές εμφανίζονται ήδη στο χειρόγραφο
Α, αυτόγραφες, από τον ίδιο τον συγγραφέα, διορθώσεις (Α*). Έτσι, στο 110,4
το βλέπομεν (Α) μετατρέπεται από τον συγγραφέα σε ὁρῶμεν (Α*). Αλλού,
αντικαθιστά έναν όρο ή μια έκφραση με άλλην πιο ακριβή, πιο ευφάνταστη ή
πιο σπάνια· παραδείγματα: 76,9 ἀναῤῥιπίζουσι (APQV) αντικαθίσταται από το
ἐπαίρουσι (BCM L2NTW)· 98,21 οὐκ οἶσθα (APQV) από το λέληθέ σε (BCM LNTW)·
126,23-24 ποικίλοις (APQV B) από πολυσχιδέσι καὶ ἀνθηροῖς (B*CM LNTW).
Παρόμοιες ανησυχίες ώθησαν τον συγγραφέα να αλλάξει τον αριθμό: ένα
απόσπασμα αρχικά γραμμένο στον πληθυντικό στα χειρόγραφα APQV B είναι
τελικά ξαναγραμμένο στον δυικό στα ακόλουθα B1CM LNTW (158,27-29).
Tελικά, ο συγγραφέας προσπάθησε να σταθεροποιήσει τη λογική διάρθρωση
της περιόδου του, τονίζοντας περισσότερο την έννοια των συνδετικών μορίων:
74,13 ἀλλὰ νῦν (APQV) διορθώθηκε σε νῦν δὲ (BCM L2NTW)· 78,14 καὶ δὴ (APQV)
αντικαθίσταται από οὐκοῦν (BCM LNTW). Ο συγγραφέας (Α*) προσθέτει δὲ/δ᾽:
78,7· 82,1· 86,1· 86,11· 86,22· 92,11· 106,19· 110,13 κ.λ.π. Προσθέτει οὐκοῦν
92,23· 96,18· 98,21 κ.λ.π. Αλλού, αντικαθιστά το δὲ με δὴ (106,19)· δῆτα με οὐκοῦν
(110,15) κ.λ.π.

Ορισμένες αλλαγές μαρτυρούν την εξέλιξη της σκέψης του συγγραφέα:
για παράδειγμα, 96,13 νόμοις (APQV BCM) αντικαθίσταται από νενομισμένοις
(C1M* LNTW), γεγονός το οποίο υπογραμμίζει ότι η παρούσα κατάσταση είναι
αποτέλεσμα παλαιότερης πράξης. Λίγο παρακάτω, 98,2 νόμων (APQV BCM)
αντικαθίσταται από ἐθῶν (C1M* LNTW): περνάει, λοιπόν, κάποιος από τον
χώρο των θετικών νόμων σε αυτόν των αγράφων, φυσικών – ή σχεδόν. Η
πλέον αξιοσημείωτη αντικατάσταση είναι προφανώς αυτή της σελίδας 168,11
από Γραικῷ (APQV B) σε Ἕλληνι (B*CM LNTW), για να χαρακτηρίσει έναν
σύγχρονο Έλληνα. Τελικά, ορισμένες τροποποιήσεις εννοίας έγιναν με την
προσθήκη επιθέτων ή κατηγορουμένων: έτσι, στην 204,1 ο συγγραφέας
προσκόλλησε στη λέξη οἰκονομίας το επίθετο πολιτικῆς (BCM LNTW).
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14 Βλ.: J. Bouchard, «Sagesse et Folie dans l’œuvre de Nicolas Mavrocordatos», RESEE, 21
(1983), 107-116.

15 Κατά τον ίδιο τρόπο σχετικά με τις πολιτικές αναστροφές απέναντι του Καρόλου ΙΒ´: ο
Μαυροκορδάτος είχε αρχικά γράψει εἴτε τοῦ βασιλέως τῶν Ὀθωμανῶν τῆς οὐκ ἐν δέοντι μεταβολῆς
(APQV), το οποίο διορθώνει σε εἴτε τῆς Ὀθωμανῶν οὐκ ἐν δέοντι μεταβολῆς 146,17-18 (BCM LNTW).

Πολυάριθμες διορθώσεις για να μειωθεί η οξύτητα του αρχικού κειμένου,
για να καλυφθεί η τολμηρότητα, για να αλλάξει η απόχρωση μιας απόλυτης
κρίσης: ο συγγραφέας προσθέτει σχεδὸν 102,11· που 112,28· ἴσως 134,18· ἐνίοτε
134,18· 136,19· 188,5· πως 96,14· 96,20· 100,9. Διασπείρει στο κείμενό του
ἔνιοι 94,1· 102,2· ἐνίαις 162,27 (αντί ἑτέραις)· συχνοὶ 94,11 (αντί για πάντες)· 196,13
(αντί πολλοὶ), 208,10 (αντί ἕτεροι)· συχνοί τινες 100,17.

Οι τροποποιήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα σημεία τα οποία
αναφέρονται στους Οθωμανούς. Ύστερα από σκέψη, ο συγγραφέας
ασχολήθηκε με τη δικαίωση των ιθυνόντων: για αυτούς που περιφρονούν την
απαγόρευση του Κορανίου για κατανάλωση οίνου, αλλάζει το οἱ νουνεχέστεροι δὴ
σε ἔνιοι δὴ οἵ γε γλαφυρώτεροι Μ* (94,1-2). Περιορίζει ακόμη περισσότερο αυτή
την ομάδα Οθωμανών: ἅπαντες σχεδὸν οἱ παιδείας γευσάμενοι αντικαθίσταται από
συχνοὶ τῶν εὖ γεγονότων Μ* (94,11-12), δηλαδή περνάει κανείς από τους
φωτισμένους ανθρώπους σε αυτούς που προέρχονται από καλές οικογένειες!
Ταυτόχρονα, διαγράφει τη μνεία ότι η αναφορά αυτή βρίσκεται ἐν τῷ Ἀλκοράνῳ
Μ* (94,13). Το άλλο ακανθώδες θέμα αφορά στην απανταχού παρουσία τού
παραλογισμού στην οθωμανική κοινωνία14. Έχουν όλοι οι Οθωμανοί πληγεί
από παραφροσύνη; Ο Μαυροκορδάτος εκτιμά, καταρχήν, πως χρειάζεται να
επαινείται η παραφροσύνη, όταν κάποιος βρίσκεται μεταξύ Οθωμανών,   τοῖς
Ὀθωμανοῖς 184, 16 (APQV BCM)· γνώμη την οποίαν τροποποιεί εις αυτῶν ἐνίους
(Μ*). Σε μια πρώτη βολή, γράφει ότι οι Οθωμανοί προχωρούν ακόμα πιο
μακριά, χωροῦσι δὲ οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ περαιτέρω 184,24 (APQV BCM): μέχρι το
σημείο να πιστεύεται ότι η παραφροσύνη αποτελεί αναμφισβήτητη ένδειξη
αγιότητας. Κατόπιν διορθώνει: ἔνιοι δὲ χωροῦσι καὶ περαιτέρω (Μ*). Ποιοι είναι
αυτοί που πιστεύουν αυτήν τη δεισιδαιμονία; Απαντά αρχικά: Οἱ βασιλεῖς αὐτῶν
οἵ γε πλείους 186,6 (APQV BCM), αυτό μετατρέπεται σε οἱ προὔχοντες αὐτῶν οἵ γε
πλείους (Μ*), και τελικά σε τῶν ἐν τέλει ἔνιοι (Μ*1)! Έτσι εξαφανίζεται μια γνώμη
που έθιγε τον σουλτάνο15. Ο Μαυροκορδάτος αποδυναμώνει, εξάλλου, τη βία
των μομφών του κατά των Οθωμανών: εξαφανίζει το προσβλητικό
ἐνασελγαίνοντας 186,13 (Μ*), σχετικά με τους ασκητές· ακρωτηριάζει το ληροῦσιν
186,18 (APQV BCM) και το μετατρέπει σε λαλοῦσιν (Μ*)· μειώνει το φθείρειν τῶν
Ὀθωμανῶν τὰ ἤθη (188,3 APQV BCM) σε φθείρειν συχνῶν τὰ ἤθη (Μ*1)· της
έκφρασης ταῖς ἀφροσύνης μεσταῖς [...] παρατηρήσεσι 188,5-6, μετατρέπει το ἀφροσύνης
(APQV BCM) σε ἀνίας (M*) – παρατηρήσεις άσκοπες αντί για αλλοφροσύνης.
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Τελικά, εξωραΐζει ἀνοήτως 188,7 (APQV BCM) σε ἀφελῶς (M*) και μωρῶν 188,9
(APQV BCM) σε ἐνθουσιώντων (Μ*).

Ο συγγραφέας δεν μπορεί να παραμείνει εντελώς σιωπηλός απέναντι στις
παλαιότερες αγριότητες των Οθωμανών κατά των χριστιανών· μειώνει, εν
τούτοις, την έκτασή τους ενοχοποιώντας μόνο μερικούς από αυτούς: ἔνιοι αὐτῶν,
προσθέτει 102,2 (Μ*) [...] ἐπιπηδᾷν ἤρξαντο τοῖς Χριστοῦ λάτραις 102,2-3 – διαγράφει
καὶ κατασπαράττειν αὐτούς (Μ*). Επιπλέον, επιρρίπτει την πρόκληση των πράξεων
αυτών σε μουσουλμάνους και σε ιουδαίους που διώχθηκαν από την Ισπανία, με
όρους σπάνιας οξύτητας, που την ελέγχει στη συνέχεια: η περίφραση οἱ τὰ τοῦ
Μωάμεθ φρονοῦντες καὶ τῶν ἑβραίων πολλοὶ τῆς Ἰσπανίας ἀπελαθέντες (Α) αλλάζει σε οἱ τὰ
τοῦ Μωάμεθ φρονοῦντες καὶ τῶν ἑβραίων συχνοὶ τῆς Ἰσπανίας ἀπελαθέντες (A*PQV BCM),
για να καταλήξει στις απλές λέξεις ἀπὸ τῆς Ἰσπανίας ἀπελαθέντες συχνοί τινες 100,17
(Μ*). Ο συγγραφέας διέγραψε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που
εξαπέλυσε κατά των μουσουλμάνων και των ιουδαίων ὥσπερ ἐς ᾅδου κευθμώνων
ἀναῤῥαγεῖσαι Ἐρινύες τινὲς καὶ μαινάδες ἐξέμηναν καὶ ἐξεβάκχευσαν κατὰ τῶν Χριστιανῶν
(A*PQV BCM), για να τους αντικαταστήσει από την αβλαβή παρατήρηση ἐς
μείζονα διηρέθησαν ἀπέχθειαν 100,19-20 (M*). Παρομοίως, λίγο πιο κάτω, ο
συγγραφέας τελικά διέγραψε προ του διηρεθισμένοι 100,23 την ύβρι ὑπὸ τῶν ἰοβόλων
ἐκείνων ὄφεων (APQV BCM· διαγραμμένο από το Μ*).

Πρέπει να αποδοθούν παρόμοιες διορθώσεις σε πρόνοια, σε
υπολογισμούς ή στην πρόοδο του πνεύματος ανοχής; Ίσως σε όλα αυτά. Εν
πάσῃ περιπτώσει, ο συγγραφέας επιδεικνύει ασφαλώς ανοχή αφαιρώντας από
το κείμενό του τους προσβλητικούς για τους Αρμενίους όρους: διαγράφει
δυσσεβοῦς πριν το Νεστορίου 102,6 (διαγραμμένο από το Μ*), αντικαθιστά τὴν μὲν
πρὶν βδελυρίαν ἀπονίπτονται, χρηστοὺς δὲ καρποὺς βλαστάνουσιν εὐσεβείας (APQV BCM)
με το λιτό τὴν προτέραν ἀποτίθενται δόξαν 102,11-12 (M*).

Yπάρχουν, εντέλει, περί τις τριάντα διορθώσεις οι οποίες συναντώνται
μόνον στα χειρόγραφα της τρίτης οικογένειας. Πρόκειται, συνήθως, για απλές
διορθώσεις ύφους ή ορθογραφίας. Παρατηρούνται,  εν τούτοις, ορισμένες νέες
διαγραφές λέξεων. Δεν αποκλείεται αυτές οι αλλαγές να έγιναν κατ᾽ευχήν του
Νικολάου Μαυροκορδάτου, όμως υπάρχει φόβος ότι δεν προέρχονται από τον
συγγραφέα αλλά από έναν διορθωτή χαρακτηριζόμενο από υπερβολικό ζήλο.
Δεδομένο είναι ότι η εκδοχή Χωβρεζίου, που προτείνεται στα τέσσερα
χειρόγραφα, αντί Χωββεζίου, θεωρείται ύποπτη 164,8. Είναι απίθανο να δέχτηκε
ο Μαυροκορδάτος αυτή την παραμόρφωση του ονόματος του Hobbes. Εξ
άλλου, τουλάχιστον δύο χειρόγραφα (L και N) της οικογένειας αυτής έχουν
εμφανώς γραφεί μετά τον θάνατο του συγγραφέα.
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16 Για τον Γ. Κωνσταντά (1758-1844), βλ.: Κ. Θ. Δημαράς, Φροντίσματα, Αθήνα 1962, σελ.
89-102· A. Camariano-Cioran, Les Académies princières, ό.π., σελ. 433-446 κ.εξ. και passim.

17 Βλ.: Δ. Σ. Γκίνης και Β. Γ. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863, Αθήνα, τόμ. Α´, 1939,
σελ. 8, αρ. 45.

18 Βλ.: A. Camariano-Cioran, ό.π., σελ. 433-434.
19 Βλ.: την επανέκδοση της Αικατερίνης Κουμαριανού: Δ. Φιλιππίδης-Γ. Κωνσταντᾶς, Γε-

ωγραφία Νεωτερικὴ Περὶ τῆς Ἑλλάδος,   Ερμής, Αθήνα 1970.

ΙΙI. Η πρώτη έκδοση

Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς16 έχει την τιμή να είναι ο προμηθευτής της
πρώτης έκδοσης του μυθιστορήματος του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Οι
Γκίνης και Μέξας περιέγραψαν το βιβλίο ως ακολούθως: Φιλοθέου Πάρεργα. Νῦν
πρῶτον τυπωθέντα. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. Παρὰ τῷ Φρὰντζ Ἀντωνίῳ
Σχραίμβλ. 1800. Πρόκειται για ένα όγδοο σχήμα 147 σελίδων (μέχρι 22 σειρές
κατά σελίδα), με μια μη αριθμημένη σελίδα που περιλαμβάνει έναν κατάλογο
παροραμάτων17.

Κατά την παραμονή του στο Βουκουρέστι (1780-1787), ο Κωνσταντάς
διετέλεσε μαθητής, κατόπιν καθηγητής και τελικά διευθυντής της ηγεμονικής
Ακαδημίας18. Έλαβε τότε γνώση των χειρογράφων του Βουκουρεστίου των
Φιλοθέου Παρέργων και αποφάσισε να τα συγκρίνει: ενετόπισε ένα χειρόγραφο με
πλήθος διορθώσεων από ένα άλλο χέρι, το οποίο λόγιοι κοντά στην αυλή τον
βεβαίωσαν πως ήταν το ίδιο το χέρι του βοεβόδα Νικολάου Μαυροκορδάτου.
Πήρε το χειρόγραφο μαζί του, με πρόθεση να το μελετήσει: ιδού γιατί απόκειται
σήμερα στη  Βιβλιοθήκη των Μηλεών. Ο Κωνσταντάς αφηγήθηκε ο ίδιος,
στον πρόλογό του, την πρώτη απόπειρά του να τυπώσει το κείμενο, απόπειρα
που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε: η προσπάθεια μπορεί πιθανότατα να
τοποθετηθεί χρονολογικά στο 1791, εποχή της εκτύπωσης στη Βιέννη του
έργου του Γεωγραφία νεωτερική, που δημοσιεύθηκε με τη συνεργασία του Δανιήλ
Φιλιππίδη, παρὰ τῷ εὐγενεῖ κυρίῳ Θωμᾷ Τράττνερ19. Η υπόθεση αυτή μάλλον
βεβαιώνεται από τις διάφορες σημειώσεις που περιέχει το χειρόγραφο Μ: το
όνομα του πρεσβυτέρου von Trattner εμφανίζεται σε αυτό, καθώς και η
ημερομηνία κατά την οποία το χειρόγραφο υπεβλήθη στην υπηρεσία
λογοκρισίας (1η Φεβρουαρίου 1791), όπως και η ημερομηνία κατά την οποίαν
επετράπη η εκτύπωσή του (7 Φεβρουαρίου 1791). Για διάφορους λόγους, ο
Κωνσταντάς ανέβαλε την εκτύπωση του κειμένου μέχρι το 1800. Στις 11
Απριλίου βρισκόταν στα Αμπελάκια. Εκεί έγραψε τον πρόλογό του με τίτλο
«Τοῖς ἐντευξομένοις», τυπωμένο στην έκδοσή του, σελ. [3]-8, αλλά με
χρονολογία 16 Απριλίου 1800. Λόγῳ της απουσίας του Κωνσταντά, ο Άνθιμος
Γαζής ασχολήθηκε στη Βιέννη με την εκτύπωση. Ο Κ. Θ. Δημαράς υποθέτει
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πως πιθανότατα τυπώθηκαν περί τα 1000 αντίτυπα20. Ούτως ή άλλως, είναι
γνωστό ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 1800, ο Κωνσταντάς παρεκάλεσε τον Γαζή
να στείλει 150 αντίτυπα στο Ιάσιο, 150 στο Βουκουρέστι, 400 στην
Κωνσταντινούπολη, 150 στον ίδιο στα Αμπελάκια. Άλλα αντίτυπα
προσφέρθηκαν, ενώ άλλα πουλήθηκαν στη Βιέννη21.

Είναι δυνατόν να τεθεί το ερώτημα αν το χειρόγραφο που κατετέθη στο
τυπογραφείο είναι αυτό που απόκειται στις Μηλιές ή ο Κωνσταντάς έστειλε
στη Βιέννη ένα δικό του αντίγραφο του χειρογράφου Μ. Στην περίπτωση αυτή
γίνεται αντιληπτό πως νέες παραλλαγές διείσδυσαν στο κείμενο. Επιπλέον,
είναι πιθανό ότι κατά την εκτύπωση ο Γαζής μπόρεσε, όπως συνηθιζόταν
συχνά, να προβεί σε μερικές ελαφρές διορθώσεις λεπτομερειών. Ούτως ή
άλλως, καλό είναι να υπογραμμιστεί ότι η πρώτη έκδοση προέρχεται από ένα
χειρόγραφο, που το ίδιο δεν στερείται λαθών και κενών. Αυτό εξηγεί εν μέρει
τις επαρκώς πολυάριθμες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του κειμένου το οποίο
στηρίζεται σε χειρόγραφα και αυτού της πρώτης έκδοσης. Η τελευταία
παρουσιάζει περισσότερες από πενήντα τροποποιήσεις οφειλόμενες ή σε
λανθασμένη ανάγνωση ή σε τυπογραφικά λάθη, για παράδειγμα: 112,8 δὶς
codd.: δὴ Ks· 112,30 γνωρίμων codd.: γονέων Κs· 128,25 διενέξεσι codd.: διαλέξεσι
Κs· 156,20 ἀφυῶς codd.: εὐφυῶς Κs· 192,24-25 παραχαράττοντας codd.:
παραλάττοντας Κs, κ.λπ. Επιπλέον, ο εκδότης διόρθωσε περισσότερες από
τριάντα φορές εδάφια τα οποία ήταν, κατά τη γνώμη του, μακριά από την
αττική χρήση της γλώσσας: ἐπιβάλλουσι codd.: ἐπιβάλλωσι Κs· 112,12 διὰ codd.:
παρὰ Κs· 116,5 βιβλίων codd. (εκτός από το Q): βίβλων Κs· 130,6 μεγάλος codd.:
μέγας Κs· 172,15 Ἐνρίκου codd.: Ἑῤῤίκου Κs· καθώς και πολλά αὐτοῦ διορθωμένα
σε αὑτοῦ ή αντίθετα, κ.λπ. Επίσης, η πρώτη έκδοση αριθμεί περισσότερες από
δεκαπέντε παραλείψεις, από μία μέχρι τέσσερις λέξεις η καθεμία. Περιέχει
τέσσερα τμήματα αλλαγμένα από προσθήκες, από τα οποία το πιο ενοχλητικό
βρίσκεται στο τέλος του κειμένου, σελ. 212: Τέλος τοῦ α´. Τμήματος. Δείχνουμε,
επίσης, μία αλλαγή στην τάξη των λέξεων, σελ. 166,19-20, και μία άλλη
σημαντική στη στίξη, που τροποποιεί το νόημα, σελ. 192, 22-23.

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι ορισμένοι αναγνώστες μπόρεσαν
να διακρίνουν ότι το κείμενο που τυπώθηκε από τον Κωνσταντά ήταν
ελαττωματικό. Ο Σ. Οικονόμος αναφέρει ότι ο Νικολόπουλος ετοίμαζε μια νέα
έκδοση των Φιλοθέου Παρέργων βασισμένη στο χειρόγραφο του Παρισιού, το
οποίο θεωρούσε πληρέστερο από αυτό που χρησιμοποίησε ο Κωνσταντάς22.
Επίσης, ο Fustel de Coulanges, στο τέλος του σχολίου του για τον Νικόλαο

20 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, ό.π., σελ. 277. 
21 Βλ.: Ρ. Ν. Καμηλάρις, Γρηγορίου Κωνσταντᾶ Βιογραφία-Λόγοι-Ἐπιστολαὶ, Αθήνα, 1897, σελ. 117.
22 Σ. Οικονόμος, Περὶ Μάρκου τοῦ Κυπρίου, Αθήνα 1843, σελ. 5-6, υποσ. γ´.
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23 Nouvelle Biographie Générale, τόμ. 34, Firmin Didot Frères, Παρίσι 1861, σελ. 460.
24 Βλ.: R. Laufer, ό.π., σελ. 17 κ.εξ.

Μαυροκορδάτο, αναφέρει την πρώτη έκδοση των Φιλοθέου Παρέργων
προσθέτοντας ότι «la Bibliothèque impériale en possède un manuscrit plus
complet que l’édition qui a été publiée»23. Προφανώς ήταν άγνωστη την εποχή
εκείνη η σχέση μεταξύ του παρισινού χειρογράφου και αυτού των Μηλεών.

ΙV. Η παρούσα κριτική έκδοση

Όταν καθοριστεί η μεταξύ των χειρογράφων σχέση, όταν συγκροτηθούν οι
οικογένειες των χειρογράφων, είναι δυνατόν να τεθεί το ερώτημα ποιο από αυτά
θα προσφέρει το θεμελιώδες κείμενο, αυτό του οποίου θα προωθηθεί η συνάφεια
και το οποίο θα περιβληθεί κατά προτίμηση με κύρος24. Θα είναι η πρώτη
προσπάθεια, με τις ατέλειές της, αλλά και με όλη την πρωτοτυπία της, τη
δυναμικότητά της, ακόμα και την αυθάδειά της, ή θα υπάρξει συμβιβασμός και
θα προτιμηθεί το τελικό κείμενο, τροποποιημένο και λογοκριμένο, η τελική
έκφραση της επιθυμίας του συγγραφέα; Το δίλημμα αυτό θα μας επέβαλε την
εκλογή μεταξύ του χειρογράφου Α, που και αυτό φέρει πλήθος διορθώσεων από
το χέρι του συγγραφέα (Α*), και ενός από τα χειρόγραφα της τρίτης οικογένειας
(LNTW). Φυσικά, αν είναι ασυζητητί σημαντικό να είναι γνωστή η αρχική μορφή
ενός κειμένου για να παρακολουθηθεί η δημιουργία του, θα ήταν, αντίθετα,
παράλογη η άρνηση του δικαιώματος του συγγραφέα να τροποποιήσει το
δημιούργημά του, να διευκρινίσει τη σκέψη του και την έκφρασή του. Από την
άλλη πλευρά, τα χειρόγραφα της τρίτης οικογένειας προτείνουν ορισμένες
αλλαγές που θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να χαρακτηριστούν ως
παραλείψεις, άλλες ως υπερβολικές διορθώσεις. Επιπλέον, κανένα δεν φέρει
αυτόγραφες διορθώσεις του συγγραφέα. Τελικά, το λάθος Χωβρεζίου αυτών των
τεσσάρων χειρογράφων μάλλον δείχνει ότι ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος δεν
ήλεγξε προσωπικά το αντίγραφο.

Σε τελευταία ανάλυση, προτίμησα ως βασικό κείμενο τα χειρόγραφα της
δεύτερης οικογένειας, όχι μόνον επειδή δύο από τα τρία χειρόγραφα φέρουν
αυτόγραφες διορθώσεις του συγγραφέα (C*M*), αλλά επειδή προτείνουν
επιπλέον ένα κείμενο που προσεγγίζει περισσότερο αυτό της αρχικής έκδοσης,
δηλαδή του ευρύτερα διαδεδομένου κειμένου.

Από σεβασμό προς το κείμενο «ελεγμένο και διορθωμένο» από τον
συγγραφέα (Μ* και C*), διετήρησα τις ορθογραφικές ιδιομορφίες σε χρήση
κατά τον ΙΗ´ αιώνα, για παράδειγμα: τα συνηρημένα απαρέμφατα σε -ᾷν με
υπογεγραμμένη, το επίρρημα κομιδῆ δίχως υπογεγραμμένη, πολυάριθμες

Project1 teliko.qxp_Layout 1  11/16/17  6:58 PM  Page 48



49

επιρρηματικές εκφράσεις γραμμένες σε μία λέξη (καταρχάς, τοαποτοῦδε, ταπολλά,
ἐπιμᾶλλον, τανῦν, παραπόδας, ἐπιπλέον, ἐπιτοσοῦτον, τουλοιποῦ, ἐξότου, τογενυνέχον, κ.λπ.).
Αποκατέστησα την ανάγνωση των χειρογράφων στα σημεία όπου είχε προβεί
σε διορθώσεις ο Κωνσταντάς, σημειώνοντας τη διόρθωση της αρχικής
έκδοσης στο κριτικό υπόμνημα: επανέφερα, επίσης, στο κείμενο το μεγάλος, που
δίδουν όλα τα χειρόγραφα, ακόμα και αν διαφωνεί με τη λόγια ελληνική, και
μετέφερα το μέγας στο υπόμνημα. Σεβάστηκα τη γραφή και τον τονισμό
λέξεων, όπως περιέργιαν/περιεργίας, όπως παρουσιάζονται στα χειρόγραφα της
πρώτης και της δεύτερης οικογένειας (η τρίτη οικογένεια προτιμά περιέργειαν/
περιεργείας). Παρά τους κανόνες της αττικής γραμματικής, ακολούθησα τα
χειρόγραφα και επανέφερα την αντωνυμία αὐτοῦ μεταξύ άρθρου και
ουσιαστικού, και ανέδειξα στο κριτικό υπόμνημα τις εισαχθείσες από τον
Κωνσταντά διορθώσεις. Τελικά, σαν να επρόκειτο για διπλωματική έκδοση,
άφησα στο κείμενο το σχήμα εἴδοιεν (170,2) κοινό σε όλα τα χειρόγραφα, που
το διατηρεί και ο Κωνσταντάς. Θα αναμενόταν μάλλον το σχήμα εἰδεῖεν στην
ευκτική25.

Η στίξη έχει ελαττωθεί, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη πρακτική:
κατήργησα ιδίως τα πολυάριθμα περιττά κόμματα πριν από τον συμπλεκτικό
σύνδεσμο καί. Αντίθετα, έθεσα μεταξύ κομμάτων τις μετοχικές προτάσεις στην
απόλυτη γενική, τις παραθέσεις, τους παραθετικούς προσδιορισμούς. Τελικά,
ομαλοποίησα τη χρήση των κεφαλαίων μετά την τελεία.

Θεώρησα χρήσιμο να διατηρήσω τη σελιδοποίηση της πρώτης έκδοσης,
στο περιθώριο, ώστε να διευκολυνθεί κάθε πιθανή αντιπαράθεση του κειμένου
της με αυτό της παρούσας κριτικής έκδοσης.

Το κριτικό υπόμνημα στηρίχτηκε στο σύστημα που πρότεινε ο Jean Irigoin
για την ελληνική σειρά της Συλλογής των Πανεπιστημίων της Γαλλίας26:
περιλαμβάνει τις παραλλαγές, τα λάθη, τις διορθώσεις και τις καταργήσεις. Η
κριτική παρουσίαση καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της ιστορίας του
κειμένου αυτού, βήμα προς βήμα, και της ανασύστασης του παραδείγματος
αυτού, πιθανώς μοναδικού, παραγωγής ενός λογοτεχνικού κειμένου για εκείνη
την εποχή27.

25 Βλ.: W. Veitch, Greek Verbs Irregular and defective, their forms, meaning and quantity, Οξφόρδη
1887 (Georg Olms, Hildesheim 1967), σελ. 217.

26 J. Irigoin, Règles et recommandations pour les éditions critiques, Société d’édition « Les Belles Let-
tres », Παρίσι 1972. Δεν θεώρησα αναγκαίο να αντικαταστήσω τον συνήθη κώδικα των λατι-
νικών συντομογραφιών.

27 M. Riffaterre, La production du texte,  Seuil, Παρίσι 1979.
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ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΠΑΡΕΡΓΑ
Ανάλυση του κειμένου

Ι. Ένα αποσπασματικό έργο

Τα περισσότερα από τα διατηρούμενα αντίγραφα φέρουν ως υπότιτλο τη
μνεία «Τμῆμα αον». Αυτή είναι, μεταξύ άλλων, και η περίπτωση του
χειρογράφου Μ*, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη έκδοση. Από αυτή
την οριοθετική ένδειξη, ο Κωνσταντάς συνεπέρανε ότι το έργο τού Νικολάου
Μαυροκορδάτου όφειλε να αποτελείται από πολλά τμήματα. Άρχισε, λοιπόν,
να ερευνά για τον εντοπισμό της συνέχειας του κειμένου, ώστε να μπορέσει
να το δημοσιεύσει ολόκληρο. Οι προσδοκίες του αποδείχτηκαν μάταιες·
αποφάσισε, τελικά, να μην καθυστερήσει περισσότερο την εκτύπωση του
κειμένου, έστω και κολοβού: ωθούμενος από τη συνείδησή του, προσέθεσε,
ύστερα από απόφασή του, στο τέλος του τυπωμένου κειμένου, τις λέξεις
«Τέλος τοῦ α´. Τμήματος».

Γεγονός είναι ότι οι εικασίες του Κωνσταντά στηρίζονταν σε
πιθανότητες. Στις 29 Οκτωβρίου 1721, ο Epis πληροφορούσε τον Le Clerc ότι
ο πρίγκιπας είχε αποφασίσει να τροποποιήσει το κείμενο των Φιλοθέου Παρέργων
και ίσως να το επιμηκύνει με ένα δεύτερο μέρος1: ο συγγραφέας είχε, λοιπόν,
πλήρη συνείδηση του ατελούς της διήγησης, τουλάχιστον σε ό,τι ήταν σχετικό
με την πλοκή.

Πρέπει, εν τούτοις, να συμπεράνουμε ότι το κείμενο αυτό, θεωρούμενο
ελλειπές τον Οκτώβριο του 1721, ο συγγραφέας το είχε θεωρήσει τελειωμένο
τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους, σε σημείο να το στείλει στον Le Clerc για να
το εκδώσει. Το χειρόγραφο αυτό -όπως φαίνεται το πλέον αναγνώσιμο από
τα διατιθέμενα2 - είναι άγνωστο σήμερα: δεν έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικό
σε μήκος από το κείμενο που δημοσίευσε ο Κωνσταντάς, βασισμένο σε
μεταγενέστερο χειρόγραφο. Εξ άλλου, το ίδιο κείμενο ο συγγραφέας το
θεώρησε τελικό, σε σημείο προσφοράς του στη βιβλιοθήκη του βασιλέα της
Γαλλίας το 1719 (χφ Ρ). Καθ᾽ όλη τη χειρόγραφη παράδοση, από το χφ Α
μέχρι το χφ W, δεν υπάρχει καμία αξιοσημείωτη επιμήκυνση του κειμένου.

Αντίθετα, ο συγγραφέας ενέγραψε στο κείμενό του τα σημεία με τα οποία
είναι δυνατή η αναγνώριση μιας πλήρους διηγηματικής ενότητας: το κείμενο
αρχίζει με τις λέξεις «Ἡ μὲν παροιμία ῾σιωπῆς ἀκίνδυνον γέρας εἶναί᾿ φησιν»,
στις οποίες απαντούν οι λέξεις του τέλους «τὸ σιωπᾷν ἡμῖν ἐπιτάξει». Ακόμα
και αν ο αφηγητής, στο τέλος, επικαλείται αόριστα τη δυνατότητα συνέχισης

1 Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, αρχείο Jo. Clericus, έγγρ. αρ. K 40 p.
2 Έγγρ. αρ.  K 40 i.
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3 B. κριτικό υπόμνημα 74,3 και 74, 24-75,1.
4 Ο σύνθετος χαρακτήρας του έργου δεν διέφυγε από τον ελληνιστή Jean Boivin, ο οποίος

έγραψε: « L’auteur, homme d’esprit, versé dans la lecture des bons livres, Grecs, Latins, Italiens
et François, a sçû trouver le moyen d’enchâsser dans une espece de Roman plusieurs morceaux
d’histoire, de critique, de politique, et de morale»  (Bibliothèque Nationale, Παρίσι, χφ νέο από-
κτημα, γαλλικό 4699). Αυτή η μουσειολογική θεώρηση είναι γενικότερη στον Νικόλαο Μαυρο-
κορδάτο: δημιούργησε ένα εκθετήριο μεταλλίων· συλλέγει φυτά και προτίθεται να ιδρύσει έναν
βοτανικό κήπο· συλλέγει ωραίες εκδόσεις και χειρόγραφα.

5 ΑΕ (Λειψία) 1722, σελ. 333. Βλ. ΦΠ, σελ. 128-145.
6 ΑΕ, ό.π. Βλ. ΦΠ, σελ. 168-179.
7 Φροντίσματα: ΦΠ, σελ. 194-213. Ἐγχειρίδιον: Hurmuzaki, Documente, XIII, Βουκουρέστι

1909, σελ. 463-504.

της αφήγησής του, είναι εν τούτοις φανερό ότι προς το παρόν το κείμενο είναι
τελειωμένο. Όσον αφορά στη μνεία «Τμῆμα αον» της αρχής, νομίζω ότι δεν
αφορά στο σύνολο του κειμένου των Φιλοθέου Παρέργων, όπως νόμιζε ο
Κωνσταντάς, αλλά μάλλον το πρώτο μέρος του κειμένου μόνον, το οποίο
καλύπτει το τμήμα από «Ἡ μὲν παροιμία» μέχρι «νῦν δ᾽ ἐπὶ τὴν διήγησιν
τραπώμεθα». H γνώμη αυτή ενισχύεται από την ανάγνωση του χειρογράφου
C το οποίο, αντί για «Τμῆμα αον», προτείνει «Προοίμιον» και προσθέτει μεταξύ
του «νῦν ἐπὶ τὴν διήγησιν τραπώμεθα» και της επόμενης παραγράφου τις λέξεις
«Φιλοθέου Πάρεργα»3. Ενδείκνυται, λοιπόν, να θεωρηθεί το «Τμῆμα αον» ως
ένας απλός πρόλογος.

Σε κατακλείδα, το κείμενο του Νικολάου Μαυροκορδάτου θεωρείται
απόσπασμα, αλλά όχι με την έννοια διατηρημένου σπαράγματος ενός
διαλελυμένου συνόλου, όπως πίστευε ο Κωνσταντάς. Πρόκειται μάλλον για
ένα τελειωμένο τμήμα, εμπνευσμένο και πραγματοποιημένο με τον τρόπο που
ένας γλύπτης πλάθει έναν ωραίο κορμό ή ένας ζωγράφος πραγματοποιεί μια
μελέτη χεριού, έργα που θα εκτεθούν στον θαυμασμό των γνωστών ως εντελή
παράγωγα της τέχνης τους.

Αυτή η θεώρηση, που θα μπορούσε να ονομαστεί μουσειολογική του
έργου τέχνης, συναντάται και στη σύνθεση του αναλυθέντος κειμένου: αυτό
περιέχει μια ετερόκλητη συλλογή μικρών σπαραγμάτων που ανήκουν σε
διαφορετικά είδη, περιγραφές, βιογραφίες, διατριβές, γράμμα, αποφθέγματα
και σκέψεις4. Ορισμένα από αυτά τα σπαράγματα είναι ίσως αποσπάσματα
από άλλα έργα σχεδιασμένα από τον συγγραφέα: τα Acta Eruditorum αναφέρουν
το 1722 τις «Animadversiones Politicae ad vitam Taletis & Solοnis»5 ως
χωριστό πόνημα, επίσης σημειώνεται η παρουσία του «de [...] moribus, char-
acteribus & animi affectionibus»6. O τίτλος αυτός, εκτός του ότι εμφανίζεται
στα Φιλοθέου Πάρεργα, εκκαλεί τα Φροντίσματα του ιδίου κειμένου, καθώς και το
Ἐγχειρίδιον7.

51
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Αυτό το τελειωμένο απόσπασμα, που περιλαμβάνει άλλα αποσπάσματα
λεπτομερώς επεξεργασμένα, παρουσιάζει μια πληθώρα εννοιών η οποία
απαιτεί από τον αναγνώστη έντονη συμμετοχή: αυτός οφείλει να γευθεί την
ελλειπτική και ταυτόχρονα εμφατική αισθητική των μερών, να αντιληφθεί την
ιδεώδη αναστήλωση του συνόλου, κατόπιν να αναγνωρίσει τις παραμέτρους
αναφοράς του έργου για να ταυτοποιήσει τελικά τον χώρο εστίασής του. Αυτό
το αρχαίο σύνθετο έργο βρίσκει προφανώς το σημείο αναφοράς του μέσα
στους θησαυρούς της ελληνικής παιδείας. Μιμούμενος τους Αρχαίους, ο
Νικόλαος τους συναγωνίζεται κατά το πνεύμα και κατά την κομψότητα σαν
να επρόκειτο για συγχρόνους του - σε τέτοιο βαθμό ο Ελληνισμός επιβάλλει
ένα αιώνιο σύστημα αξιών το οποίο διατηρεί πάντοτε μια επικαιρότητα για
όλες τις εποχές. Προφανώς μόνον, διότι αυτό το σύνολο αποσπασμάτων επί
το αρχαίο υπογραμμίζει περισσότερο τη διάρρηξη της παράδοσης, οι δε οδοί
διαφυγής αυτής της νέας προοπτικής δείχνουν περισσότερο το μπαρόκ παρά
την Αρχαιότητα: αυτή η διάσπαση του λόγου εκφράζει τον ανασφαλή άνθρωπο
-τον Φαναριώτη- σε μια στιγμή ευτυχίας, ανάμεσα στην αγωνία και στην
ελπίδα, που ήταν η Εποχή των Τουλιπών.

Το αποσπασματικό έργο πληροί εμφανώς μια λειτουργία υποδει-
γματισμού: δείχνεται το απόσπασμα, εκτίθεται σαν ασφαλής απόδειξη, έστω
και μερική, μιας ικανότητας και μιας επιτηδειότητας που είναι ασφαλείς και
διαρκείς. Το έργο αυτό, το οποίο παρουσιάζεται,   επιπλέον σαν ένα είδος
κοσμηματοθήκης που περιέχει μια συλλογή τεμαχίων πολύτιμων λίθων,
συνιστά μια παρουσίαση των πολλαπλών μορφών τού εγώ του συγγραφέα –
αντικείμενο που θα συζητηθεί παρακάτω. Ο σκοπός του αποσπάσματος είναι
καταρχήν επιδεικτικός: δηλώνει ότι είναι κανείς ανώτερος από τη δηλωμένη
εικόνα του. Όμως, το βαθύ νόημα του αποσπασματικού έργου είναι, χωρίς
αμφιβολία, η υπονόμευση: τα σκόρπια κομμάτια του υπονομεύουν τη βέβαιη
κτήση της αλήθειας και της ωραιότητας που η Δύση νόμιζε αποκλειστικά δικές
της, και απειλούν ακόμα πιο πολύ8.

ΙΙ. «Ένα είδος Mυθιστορήματος»

Δύναται να τεθεί το ερώτημα αν το κείμενο που έγραψε ο Νικόλαος
Μαυροκορδάτος ανήκει στη λογοτεχνία, και αν ναι, σε ποιo είδος λογοτεχνίας.
Τα ερωτήματα αυτά δημιουργούν αρκετά περίπλοκα προβλήματα, ώστε

8 Επί του θέματος του «αποσπάσματος», βλ.: τις μελέτες που περιλαμβάνονται στο: Frag-
ments: Incompletion & Discontinuity, έκδ. L. D. Kritzman, New York Literary Forum, 1981. Βλέπε
επίσης: M. Bilen, Dialectique créatrice et structure de l’œuvre littéraire, Vrin, Παρίσι 1971, σελ. 163 κ.εξ.·
Anne Cauquelin, Court traité du fragment, Usages de l’œuvre d’art,  Aubier, Παρίσι 1986. 

Project1 teliko.qxp_Layout 1  11/16/17  6:58 PM  Page 52



53

θεωρείται αναγκαία η παρουσίασή τους, ακόμα και αν η απάντησή μας είναι
ατελής. Είναι βέβαιο πως ένα κείμενο γραμμένο σήμερα στην αρχαία ελληνική
δεν θα είχε θέση στην ελληνική λογοτεχνία. Όμως, το έργο του
Μαυροκορδάτου εγγράφεται σε μια γραπτή παράδοση της λόγιας ελληνικής
γλώσσας, η οποία εξετιμάτο πολύ κατά την εποχή του, αλλά είναι
υποβαθμισμένη σήμερα, δεδομένου ότι τα έργα κρίνονται ανάλογα με κριτήρια
δημιουργημένα με σκοπό να εκτιμηθούν οι εθνικές λογοτεχνίες που
διατυπώνονται στις φυσικές γλώσσες. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει σχέση
με ένα έργο που συνετέθη σε μια ερμητική γλώσσα, κατανοητή από ένα
εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, σύμφωνα με μια επιτηδευμένη αισθητική, στο
πλαίσιο της οποίας η πολυμάθεια και οι εντυπώσεις φτάνουν στο ύψιστο.
Είμαστε μακριά από την κοινωνικοποίηση του έργου που χαρακτηρίζει τη
λογοτεχνία. Πρόκειται μάλλον περί ενός πονήματος το οποίο απευθύνεται σε
λογίους και ανήκει στην υψηλή λογοτεχνία (belles-lettres). Πρόκειται, λοιπόν,
για ένα κεφάλαιο της λογοτεχνικής δραστηριότητας αρκετά παραγνωρισμένο,
για λόγους τους οποίους ο R. Escarpit ορθώς συνόψισε ως ακολούθως: «La lit-
térature apparaît comme un concept évolutif, dont le contenu change selon les
situations historiques, alors que les belles-lettres constituaient un cadre fixe, lié
à des valeurs immuables comme le vrai, le beau ou le sublime. Il y a une histoire
de la littérature, alors qu’il ne pouvait y avoir qu’une description des belles-let-
tres»9. Μόνον παραβλέποντας αυτή την ουσιώδη απόχρωση, είναι δυνατή η
είσοδος του κειμένου του Μαυροκορδάτου στην ιστορία της λογοτεχνίας.
Σχετικά με το λογοτεχνικό είδος στο οποίο θα ανήκε το κείμενο, υπάρχει μια
ικανοποιητική αποδοχή του ορισμού που έδωσε ο Jean Boivin (Cadet) το 1719:
«une espèce de Roman»10. Η έκφραση επαναλήφθηκε από τον αββά Bignon
σε μια επιστολή την οποία οι αντιπρόσωποι του πρίγκιπα Νικολάου έσπευσαν
να δημοσιεύσουν ή να την παρουσιάσουν σε περίληψη11. Εντέλει, ο
Κωνσταντάς τη δημοσίευσε στον πρόλογο της έκδοσής του. Στην εποχή μας,
ο Κ. Θ. Δημαράς επρόκειτο να  είναι ο πρώτος που αφιέρωσε μια σειρά
άρθρων ακριβώς για αυτό το κείμενο, του οποίου υπενθύμιζε τη σημασία με
αυτούς τους όρους: «Ἔχουμε νὰ κάνουμε ἐδῶ μὲ τὸ πρῶτο νεοελληνικὸ
μυθιστόρημα, ἤ, ἂν θέλουμε νὰ ἀκριβολογήσουμε πολύ, μὲ τὴν πρὠτη
νεοελληνικὴ ἀπόπειρα γιά σύνταξη μυθιστορήματος»12. Ως δικαιολογία των

9 R. Escarpit, «Qu’est-ce que la littérature?», εις Littérature et genres littéraires,   Larousse, Παρίσι
1978,  σελ. 9.

10 Bλ.: παραπάνω, υποσημείωση 4.
11 Βλ.: ΦΠ, σελ. 72-73, υποσημ.  Ο S. Bergler  επαναλαμβάνει με τη σειρά του με ευχαρί-

στηση: «liber sub titulo Φιλοθέου πάρεργα ad morem Romanensium compositus, hactenus anec-
dotus, sed Ill. Bignonio transmissus...» Acta Eruditorum 1722, σελ. 333.

12 Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, ό.π., σελ. 265.
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ελλείψεων αυτής της πρώτης προσπάθειας δημιουργίας στο μυθιστορηματικό
είδος, είναι δυνατόν να περιληφθεί προσωρινά το Φιλοθέου Πάρεργα στον
κατάλογο των δυτικών «φιλοσοφικών μυθιστορημάτων» της ίδιας εποχής,
δηλαδή, πριν από τα αριστουργήματα του Μοντεσκιέ και του Βολταίρου13.

Αλλά ας επιστρέψουμε στον τίτλο του έργου: Φιλοθέου Πάρεργα. Οι δύο
λέξεις προκαλούν δυσχέρειες. Να γιατί κανένα σύγχρονο του πρίγκιπα
Νικολάου σχόλιο δεν μετέφρασε τον τίτλο, ο οποίος παρέμενε συνήθως όπως
ήταν στην ελληνική14. Ο Άλκης Αγγέλου έχει τη γνώμη ότι «τὸ δεύτερο
συνθετικὸ τοῦ τίτλου δείχνει τὴν δευτερώτερη σημασία ποὺ ἀποδίδει ὁ
αὐστηρὸς Φαναριώτης ἀξιωματοῦχος στὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν λογοτεχνία»15.
Είναι δυνατόν να στηριχθεί η άποψη αυτή με την προσφυγή στα ίδια τα κείμενα
του Νικολάου. Ο ίδιος γράφει ότι «πολιτευόμενος μέντοιγε, οὐ λυμανεῖται τὰ
κοινὰ, οὔ τε τὰς ὀφειλομένας τῇ διοικήσει ὥρας δαπανήσει ἀναγνώσεσι καὶ
θεωρίαις»16. O K. Θ. Δημαράς  είχε, από την πλευρά του, μεταφράσει τον
τίτλο ως «Œuvres mineures de Philothée » στο έργο του Histoire de la littérature
néo-hellénique17. «Œuvres mineures » είναι μια διατύπωση που θα μπορούσε να
γίνει αντιληπτή υπό την ακόλουθη έννοια: ότι, δηλαδή, το κύριο έργο του
συγγραφέα ήταν το Περὶ Καθηκόντων, το οποίο τον έκανε γνωστό και σεβαστό
στη Δημοκρατία των Γραμμάτων18. Aπ᾽ ό,τι γνωρίζω, ο Fustel de Coulanges
ήταν ο πρώτος που πρότεινε τη γαλλική μετάφραση «Les Loisirs de
Philothée»19. Η λέξη «loisirs» αποτελεί ευτυχή έμπνευση, επειδή μου φαίνεται
πως καλύπτει με αρμόζοντα τρόπο τις πολλαπλές σημασίες τού πάρεργα: από
την μια μπορεί να εννοεί τα «opuscules» ή «œuvres mineures», άρα να αποτελεί
μέρος της έννοιας της δευτερεύουσας απασχόλησης που επεφύλασσε ο
συγγραφέας στη λογοτεχνία κατά τον Αγγέλου. Όμως, προσδιορίζει, επίσης,
ακριβώς την κύρια απασχόληση του αφηγητή ως δρώντος προσώπου στη
μυθιστορηματική ιστορία. Με άλλους λόγους, ευρισκόμενοι σε άγνοια σχετικά

13 Βλ.: H. Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, Colin, Παρίσι 1967, σελ. 315-317 και 389 κ.ε.
14 Ο Le Clerc πρότεινε ως αντικατάσταση τον ακόλουθο τίτλο: «Οἱ κηποσοφισταὶ ou

Conversations ingénieuses de quelques Gens d’Esprit dans un Jardin de Constantinople». Έγγρ.
αρ. Ν 26 (10 Ιουνίου 1721).  

15 Α. Αγγέλου, Πλάτωνος Τύχαι, ό.π., σελ. 66.
16 Ν. Μαυροκορδάτος, Περὶ Καθηκόντων, 2η έκδ., Λειψία 1722, σελ. 167. Ο S. Bergler μετα-

φράζει: «Remp[ublicam] tamen administrans, eam non labefactabit, neque debitas administra-
tioni horas absumet in lectionibus et speculationibus».

17 Αθήνα 1965, σελ. 114. Θα αλλάξει γνώμη στη συνέχεια. Βλ. C. TH. Dimaras, La Grèce
au temps des Lumières, Droz, Γενεύη 1969,  σελ. 23, υποσημ. 9.

18 Βλ.: J. Bouchard, «Nicolas Mavrocordatos et l’aube des Lumières», RESEE 20 (1982) 237.
19 Βλ.: Nouvelle Biographie Générale, τόμ. 34ος, Firmin Didot Frères, Παρίσι 1861, σελ. 460. Ο

H. Audiffret πρότεινε αδέξια Appendix de Philothée: Biographie Universelle, Ancienne et Moderne, τόμ.
27ος,  Michaud, Παρίσι 1820, σελ. 563. 
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με τις «σοβαρές» ασχολίες του προσώπου-αφηγητή, είμαστε υποχρεωμένοι να
δεχθούμε πως ασχολείται μόνον με «loisirs». Αυτά αφορούν όχι τόσο στη
συγγραφή, όσο στις καθημερινές απολαύσεις του έντιμου άνδρα: οι περίπατοι
με συντροφιά φίλων, οι συζητήσεις, το καλό φαγητό, η φιλάνθρωπη
συμπεριφορά που εμπνέουν η ευγένεια των αισθημάτων και η ανθρώπινη
συμπαράσταση, αλλά κυρίως μια έντονη αντιμετώπιση με θερμή στάση
πλήρους ανοίγματος στη ζωή.

Το πρώτο μέρος του τίτλου, Φιλοθέου, παρουσιάζει, επίσης, μια πολυσημία
που προξενεί αμηχανία στον αναγνώστη. Άμεση αντίδραση είναι η μετάφραση
«de Philothée». Ο Αγγέλου βεβαιώνει ευθύς εξαρχής ότι «Φιλόθεος εἶναι τυπικὸ
πρόσωπο διαλόγου γιὰ τὴν ἐποχή»20. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε μερικά
παραδείγματα. Στη δυτική λογοτεχνική παράδοση, το Philothée φέρνει στη μνήμη
κυρίως την Introduction à la vie dévote του François de Sales (πρώτη έκδοση: 1608).
Κατά μια σύγκλιση ιδεών, είναι δυνατόν να διερωτηθεί κάποιος αν το Φιλόθεος,
αντί να είναι όνομα, είναι μάλλον ένα κοινό όνομα που σημαίνει «αυτός που
αγαπά τον Θεό», o «ευσεβής». Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να εννοείται
«Les loisirs d’un dévot». Η ερμηνεία αυτή πρέπει, εν πάσῃ περιπτώσει, να
παραμείνει απολύτως, παρά το ότι η αναφορά « Philothée » σε μια επιστολή
τού Epis μάς επιβάλλει να δεχθούμε την πρώτη λύση21. Εντούτοις, στο σημείο
αυτό επιβάλλεται μια άλλη πιθανότητα: ο Μαυροκορδάτος επέλεξε ίσως
«Philothée» ύστερα από μια αντιθετική προσέγγιση με τον « Théophraste » των
Caractères του La Bruyère.

Ούτως ή άλλως, η εγγραφή της λέξης Φιλόθεος στον τίτλο του μυθιστορήματος
δεν παύει να προκαλεί ερωτήματα: αν πρόκειται για όνομα, είναι η μόνη περίπτωση
σε όλο το κείμενο που επιτρέπει να ονομαστεί ο αφηγητής. Ο τίτλος που πρότεινε
ο Le Clerc θα είχε, όπως είναι φανερό, ανεπανόρθωτα προκαλέσει σύγχυση, διότι,
στερημένος από το όνομά του, ο αφηγητής θα κινδύνευε να χάσει την ταυτότητά
του προς όφελος του συγγραφέα22. Και συμβαίνει ακριβώς αυτό, αν μεταφραστεί
το Φιλόθεος με το «ευσεβής».

Όπως συμβαίνει με πολλά μυθιστορήματα που έχουν γραφεί στο πρώτο
πρόσωπο, το Φιλοθέου Πάρεργα θέτουν με οξύτητα το πρόβλημα των σχέσεων
μεταξύ συγγραφέα και αφηγητή. Όμως, επιπλέον, ο συγγραφέας παίζει κρυφτό
με τον υποθετικό αναγνώστη του: ο Epis παρακαλεί τον Le Clerc να μιλήσει για
τον συγγραφέα του κειμένου, σαν να επρόκειτο «για ένα άγνωστο πρόσωπο»23.

20 Α. Αγγέλου, ό.π., σελ. 66.
21 Έγγρ. αρ. K 40 d (10 Μαΐου 1721).
22 Ο πρίγκιπας Νικόλαος είχε δεχτεί να υιοθετήσει τον τίτλο που είχε προτείνει ο Le Clerc,

για να τον ευχαριστήσει, βλ. έγγρ. αρ. K 40 d.
23 Έγγρ. αρ. Κ 40 g (8 Ιουλίου 1721). Βλέπε J. Bouchard, « Nicolas Mavrocordatos et l’‘Épo-

que des Tulipes’ »,  Ὁ Ἐρανιστὴς 17 (1981) 128.
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Αντίθετα, δημοσιεύεται σχεδόν παντού ότι το Φιλοθέου Πάρεργα είναι έργο του
πρίγκιπα Νικολάου24. Ας δεχθούμε, λοιπόν, την υποτιθέμενη ανωνυμία ως όρο
διηγηματικής συμφωνίας, ώστε να ασχοληθούμε με τον κύριο αφηγητή, που
θα ονομάσουμε Φιλόθεο: δεδομένου ότι αποτελεί τη subjectivité première του
μυθιστορήματος25. Ως αφηγητής, ο Φιλόθεος επιβάλλει στον αναγνώστη την
άποψή του, διότι βρίσκεται παντού, γνωρίζει τα πάντα, ρυθμίζοντας ακόμα και
τα αποτελέσματα26. Δεν είναι, ωστόσο, μόνον αφηγητής· επίσης, εξακολουθεί
να εκτελεί χρέη δέκτη της αφήγησης, όταν ένα άλλο πρόσωπο αφηγείται: τότε
ο ίδιος δημοσιοποιεί την αφήγηση των subjectivités secondaires, και μάλιστα
μεταφράζει -σε λόγια ελληνική- ό,τι λέγεται σε άλλες γλώσσες (κοινή ελληνική,
ιταλική ή οθωμανική τουρκική). Σε τελική ανάλυση, ο Φιλόθεος εμφανίζεται
ως ο μόνος παρουσιαστής κάθε θέματος το οποίο παρουσιάζεται στο κείμενο.
Θα αποτελούσε απλοποίηση και ανακρίβεια ο ισχυρισμός ότι ο Φιλόθεος
χρησιμεύει ως προσωπείο του συγγραφέα. Εν τούτοις, παραδόξως, θα ήταν
δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο αφηγητής του μυθιστορήματος φέρει μάλλον
ένα προσωπείο με τα χαρακτηριστικά του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
Ψυχολογικά χαρακτηριστικά, διότι πρόκειται για το πρόσωπο που υλικά είναι
το λιγότερο εξατομικευμένο: αυτό εξυπακούεται, διότι αρχικά βλέπουμε τους
άλλους μέσῳ αυτού. Να γιατί, επίσης, όταν μετατρέπεται σε αφηγητή αυτού
που του αφηγούνται, δεν ονομάζεται nominatim. Αν η εξωτερική εμφάνιση του
προσώπου είναι φευγαλέα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ψυχολογική
ατομικότητά του: ένα πνεύμα ζωντανό και περίεργο, προικισμένο με υψηλή
παιδεία και εξυπηρετούμενο από μια σώφρονα, βέβαιη και ασφαλή κρίση. Αυτό
το κριτικό βλέμμα κυριαρχεί σε όλη την αφήγηση, αλλά, επίσης, και στις
ανατολικές και δυτικές πραγματικότητες στις οποίες αρέσκεται να διεισδύει
και να τις εκτιμά χωρίς οίκτο. Ο Φιλόθεος κρατάει αποστάσεις από την περί
αυτόν οθωμανική κοινωνία, την αντικειμενοποιεί, απαγκιστρώνεται. Παρά το
ότι επωφελείται από το κατεστημένο σύστημα, διατηρεί μια ειρωνική σύμπραξη
με αυτό. Ας προσθέσουμε ότι διατηρεί την ίδια ελευθερία σκέψης, ενίοτε
επιτιμητική, πάντοτε κριτική, απέναντι στη Δύση και στους Αρχαίους.

Η υπόθεση αυτού του μυθιστορήματος μπορεί να παρατεθεί σε βραχεία
περίληψη: ο Φιλόθεος και οι φίλοι του πλησιάζουν κάποιους ξένους, που φορούν
περσικές ενδυμασίες, στην πλατεία του Ιπποδρόμου, στην Κωνσταντινούπολη.
Ένας κρυπτοχριστιανός, ονομαζόμενος Ιάκωβος, τους καλεί να συνεχίσουν τη

24 Βλ.: παραπάνω, υποσημ. 11.
25 Κατά την έκφραση του J.-P. Sartre. Βλ.: R. Bourneuf  και R. Ouellet, L’univers du roman,

P.U.F., Παρίσι 1995, σελ. 89.
26 Βλ., για παράδειγμα: ΦΠ σελ. 110: «ἀπάγουσιν ἐκ τοῦ παραχρῆμα εἰς δεσμωτήριον

δι᾽αἰτίαν, ἣν ἐς ὕστερον δηλώσομεν.»
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συζήτηση στον κήπο του. Λίγο αργότερα, Οθωμανοί συλλαμβάνουν τον
ψευδοπέρση Κορνήλιο. Ο Φιλόθεος και ο Ιάκωβος πηγαίνουν τότε να
συναντήσουν μια λόγια κοσμοπολίτικη συντροφιά στον Γαλατά ή Πέρα:
ακολουθούν νέες συζητήσεις επί διαφόρων θεμάτων, φιλολογικών ή
επικαιρότητας. Ο Φιλόθεος και ο Ιάκωβος επισκέπτονται την επομένη τη
φυλακή όπου ένας Οθωμανός κρατούμενος παρουσιάζει περιληπτικά τις
βιογραφίες ενός αριθμού κρατουμένων27. Τελικά, η τελευταία συζήτηση
διεξάγεται στον κήπο του Ιακώβου, όπου εξετάζονται πάλι διάφορα θέματα.

Εκτός από τον Φιλόθεο, τα πρόσωπα του μυθιστορήματος έχουν λίγο
πολύ τα ίδια χαρακτηριστικά: στερημένα από ατομική ψυχολογία, αποτελούν
στερεότυπες μορφές, καλυπτόμενες από «μυθικά» χαρακτηριστικά κατά
συνθήκη ταυτιζόμενα με εθνικούς τύπους, όπως ο «Άγγλος», ο «Γάλλος», ο
«Έλληνας», κ.λπ. Μόνον το πρόσωπο του Κορνήλιου απομακρύνεται από τον
γενικό κανόνα, γεγονός που αποτελεί σημαντικό φαινόμενο. Οι υπόλοιποι
συνιστούν ένα αλληλένδετο σχήμα: υπάρχουν αποκλειστικά ως πολυάριθμοι
δημιουργοί του κειμένου. Με τη μέθοδο αυτήν, ο Φιλόθεος μπορεί να
προσφέρει στην αφήγησή του μια σχετική ρυθμική ποικιλία εισάγοντας στοιχεία
που διαδέχονται το ένα το άλλο: μια συζήτηση, μια περιγραφή, μια διατριβή,
σκέψεις και γνωμικά, βιογραφικές σημειώσεις, μια επιστολή, κ.λπ.

Όμοια ευφυής ποικιλία για ό,τι έχει σχέση με τη χρήση του χρόνου. Η
υπόθεση εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του θέρους του 1715, μετά την
ανακατάληψη της Πελοποννήσου από τον Αχμέτ Γ´. Παρατηρείται, εν τούτοις,
μια ελαφρά διαφορά μεταξύ του χρόνου του μύθου και του χρόνου της
αφήγησης28. Να γιατί ο αφηγητής ταλαντεύεται συνεχώς μεταξύ του χρόνου
της ιστορίας (αόριστος και παρατατικός) και του χρόνου του λόγου (ενεστώτας,
μέλλοντας, παρακείμενος και παρατατικός). Το δράμα εκτυλίσσεται μέσα σε
περίπου είκοσι τέσσερις ώρες, όμως οι συχνές παλινδρομήσεις προκαλούν την
εκχύλιση του χρόνου προς το παρελθόν. Ορισμένες προγνώσεις, υπό μορφή
αμέσων παρεμβάσεων από την πλευρά του αφηγητή, ενημερώνουν τον
αναγνώστη-δέκτη της αφήγησης για το τι πρόκειται να συμβεί.

Στο σημείο αυτό η αφηγηματική διάρθρωση προδίδει το σχέδιο του
συγγραφέα. Από τη  μια πλευρά, τα μέρη του κειμένου ακολουθούν το ένα το
άλλο χωρίς ακριβή λόγο, στη σειρά, ανταποκρινόμενα στις διαθέσεις τού
πραγματικού, συχνά ομολογημένου λόγου: της περιέργιας29. Από την άλλη, για
να κάνει πιο ζωηρή τη διήγησή του και για να προκαλέσει το ενδιαφέρον τού

27 Τα τμήματα αυτά υπενθυμίζουν τις βιογραφίες των αγίων (βίος καὶ πολιτεία), καθώς και
αυτές των αρχαίων φιλοσόφων (του Διογένη Λαέρτιου, κ.λπ.).

28 Βλ., αυτ., υποσημ. 26, για παράδειγμα.
29 Βλ. V. Chklovski, «La construction de la nouvelle et du roman», εις Théorie de littérature,
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αναγνώστη, ο συγγραφέας μηχανεύτηκε μια πλοκή γύρω από το πρόσωπο του
μυθιστορήματος που έχει επεξεργαστεί πιο πολύ: τον Κορνήλιο. Κυπριώτης
ντυμένος με περσικά ρούχα30, διηγείται την ιστορία του και προξενεί τη
συγκίνηση των παρισταμένων. Εμφανίζονται ένοπλοι Οθωμανοί οι οποίοι,
εφοδιασμένοι με ένα ένταλμα σύλληψης, τον οδηγούν στη φυλακή. Ο
Κορνήλιος στέλνει ένα σημείωμα στον Ιάκωβο ικετεύοντάς τον να επέμβει.
Ο Ιάκωβος σπεύδει ακολουθούμενος από τον Φιλόθεο, ο οποίος περιγράφει
την αξιοθρήνητη κατάσταση του κρατουμένου. Ύστερα, ο αφηγητής κλείνει
τη διήγησή του εγκαταλείποντας τον κρατούμενο στη μοίρα του και τον
αναγνώστη στην απογοήτευση. Ποιο είναι το πεπρωμένο του Κορνήλιου -
γιατί φυλακίστηκε, απελευθερώθηκε τελικά, τι απέγινε στη συνέχεια;-   δεν
αποτελεί το ουσιώδες του μυθιστορήματος31.

Η βαθιά σημασία του έργου έγκειται, κατά τη γνώμη μου, στην ενίσχυση
του « moi » του συγγραφέα μέσῳ του « je » του αφηγητή, δηλαδή μέσα από
την ίδια την πράξη του λόγου η οποία ωθεί τον συγγραφέα από την αδυναμία
στην πραγματοποίησή του32. Η πράξη του λόγου περιέχει μέσα της τον σκοπό
της, ενώ όλα τ᾽άλλα -το μήνυμα- είναι δευτερεύοντα: η συνέχεια της
περιπέτειας, η κατάληξη της υπόθεσης, το τέλος της ιστορίας, ο προορισμός
των προσώπων. Όφειλε ο συγγραφέας να καταρρίψει τον τοίχο της σιωπής,
να αυτοβεβαιωθεί ως συνείδηση και ως βούληση, από όπου και η διαδικασία
της διαδρομής (από γράφοντα σε συγγραφέα) και η παρουσίαση του κειμένου33.

Ο αναγνώστης δεν μπορεί να εμποδιστεί από το να σκεφθεί πως υπάρχει
εδώ ένα «απόν κείμενο»: η αυτοβιογραφία του συγγραφέα. Πράγματι, παρά
την ελαφρά καλυπτόμενη ανωνυμία του έργου, ο συγγραφέας ευχαριστείται
να σημειώνει εδώ και εκεί το κείμενο με την υπογραφή του34. Όταν ο Έλληνας
-ανώνυμο πρόσωπο, λόγιο και εύπορο- διαβεβαιώνει πως πλατωνίζει35, όταν

έκδ. Tz. Todorov, Seuil, Παρίσι 1965, σελ. 194. Ο Κ. Θ. Δημαράς επιχειρεί την προσέγγιση με
τον Βοκκάκιο και τις Χίλιες και μία Nύχτες: Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς, ό.π., σελ. 268-269.

30 Η μεταμφίεση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της βασικής διάρθρωσης «dissimulation/
dévoilement» (μεταμφίεση/ αποκάλυψη) των Φιλοθέου Παρέργων. Βλ.: J. Bouchard, «Nicolas Mavro-
cordatos et l’aube des Lumières», RESEE 20 (1982) 244-245. Βλ.: R. Barthes, Le degré zéro de l’écriture
suivi de Nouveaux essais critiques (Points), Seuil, Παρίσι 1972, σελ. 179: «Je préfère que mon âme mente,
plutôt que mon costume! Mon âme contre un costume! Les transvestis sont des chasseurs de véri-
tés...».

31 Η τελευταία φράση του κειμένου αποτελεί ένα ωραίο παράδειγμα του «fin illusoire» για
το οποίο μιλάει ο V. Chklovski, ό.π., σελ. 176-177.

32 Βλ.: ΦΠ, σελ. 74-75. Αυτό το προοίμιο υπογραμμίζει την ισχυρή επιθυμία του Ν. Μαυρο-
κορδάτου να περάσει από το επίπεδο του γράφοντος σε αυτό του συγγραφέα, σύμφωνα με τη χρή-
σιμη διάκριση του R. Barthes, Essais critiques, (Tel quel),  Seuil, Παρίσι 1964, σελ. 147 κ.εξ.

33 Βλ.: M. Bilen, ό.π., passim.
34 Βλ.: R. Démoris, « L’écrivain et son double » και G. Benrekassa, « Le dit du moi: du
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αναφέρει τους αναγνώστες καλυτέρων έργων γραμμένων στην ελληνική, στη
λατινική, στην αραβική, στην περσική, στην ιταλική και στη γαλλική, ο
αναφερόμενος είναι προφανώς ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Εξ άλλου, το
κείμενο βρίθει αρχετύπων τα οποία προαναγγέλλουν αναμφισβήτητα τον
πρίγκιπα Νικόλαο, δημιουργώντας, έτσι, μια πραγματική συμβολική τυπολογία
με απολογητικό σκοπό: ο Αχμέτ Γ´ ως εξιδανικευμένος ηγεμόνας· ο Θαλής ο
οποίος προτίμησε «τοῦ μετὰ μείονος δόξης ἐν τῇ γειναμένῃ βιοῦν, τὴν ἐν
ἀλλοδαπῇ εὔφημον αἱρεῖται διαγωγήν»36, και ο οποίος αποσυρθείς από την
πολιτική αφιερώθηκε στη φιλοσοφία· ο Σόλων και η πολιτική ευστροφία του·
ο Bacon ως σοφός και λόγιος, θύμα του φθόνου, κ.λπ.

ΙΙΙ. Η νεωτερικότητα του έργου

Στην πρωτοτυπία της μυθιστορηματικής μορφής ανταποκρίνεται ο
νεωτερισμός των εξεταζομένων θεμάτων -ανήκουστος νεωτερισμός στην
Ανατολή-, αλλά, επίσης, η νεωτερικότητα του πνεύματος μέσῳ του οποίου
εκτίθενται37. Στο έργο εμφανίζεται ολοκληρωμένη μια νέα επιστημολογία, η
οποία σημειώνει το πέρασμα από την παραδοσιακή σοφία στη  «φιλοσοφία»·
για να επιστρέψουμε στην επιτυχή έκφραση του A. Duţu, θα λέγαμε ότι «η
αντιπαράθεση αντικαθιστά τη  συγκατάθεση»38. Χωρίς να τεθεί υπό
αμφισβήτηση η παραδοσιακή αρχή της Αποκάλυψης, ο Μαυροκορδάτος
κηρύσσει την ανωτερότητα της Λογικής ως αναγκαίο θεμέλιο της ανθρώπινης
γνώσης. Η κυριαρχία της Λογικής είναι τόσο ισχυρή, ώστε να μπορεί να
επιβάλει επί του επιστητού μια λογική σειρά η οποία το ταυτίζει με το έλλογο.
Η επιθυμία της κυριαρχίας συμφωνεί με αυτήν του γνωρίζειν. Η κατάληξη
αυτής της διαλεκτικής διαδικασίας βρίσκεται στην κριτική θέση της Λογικής
η οποία μετατρέπεται σε μοναδική αρχή αυθεντίας. Ύστερα από μια εξέταση
άλλοτε περιληπτική, άλλοτε περιστασιακή, ο συγγραφέας παραθέτει, μέσῳ
των αφηγητών του, γνώμες που στηρίζονται επάνω στις αρχαίες φιλοσοφίες
(στον πλατωνισμό, στον αριστοτελισμό, στον στωικισμό και στον
επικουρισμό39), στις αρχαίες και σύγχρονες πολιτικές θεωρίες (στο εγκώμιο της

roman personnel à l’autobiographie »,  στο Les sujets de l’Écriture, έκδ. J. Decottignies, Presses
Universitaires de Lille, 1981, σελ. 65 κ.εξ.· σελ. 85 κ.εξ.

35 Ο δηλωμένος πλατωνισμός του Ν. Μαυροκορδάτου αποτελεί αξιοσημείωτο φαινόμενο
σε μια εποχή που θριαμβεύει ο αριστοτελισμός. Βλ.: Α. Αγγέλου, ό.π., σελ. 67-69.

36 ΦΠ. σελ. 130.
37 Επί του θέματος, βλ. τα προαναφερθέντα άρθρα μου: «Nicolas Mavrocordatos et l’‘Épo-

que des Tulipes’»· «Nicolas Mavrocordatos et l’aube des Lumières».
38 A. Duţu, Les Livres de sagesse dans la culture roumaine, Βουκουρέστι 1971, σελ. 36.
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απολυταρχίας, στην αποδοκιμασία του μακιαβελισμού), στις εκδηλώσεις
θρησκευτικότητας (στο εγκώμιο της φυσικής θρησκείας και του χριστιανισμού,
στην αποδοκιμασία της διαστρέβλωσης της Λογικής: ησυχασμός-quiétisme
στη Δυτική Εκκλησία, δεισιδαιμονία, θρησκευτικός φανατισμός), στις
σύγχρονες θεωρητικές και θετικές επιστήμες, και τελικά στα φιλολογικά
ζητήματα που αναστατώνουν την εποχή εκείνην τη  Δύση (η Διαμάχη των
Αρχαίων και των Νεοτέρων, η ηθική του θεάτρου, η κριτική της Ιστορίας). Αν
προσθέσουμε σε αυτά και την οξεία κριτική του ανατολισμού, όπως γίνεται
αντιληπτός στη Δύση, διαθέτουμε μια επαρκώς πλήρη εικόνα των τομέων
όπου κινείται η επιστημονική και κοινωνιολογική περιέργεια του συγγραφέα.

Το Φιλοθέου Πάρεργα υμνεί την παρουσία ενός νέου ήθους, βασικά
διαφορετικού από τη θρησκευτική ηθική, το οποίο στηρίζεται σε μια απλή αρχή:
την ανακάλυψη της ελευθερίας40. Αυτή γεννήθηκε σε περιοχές αγνοημένες, ακόμα
και περιφρονημένες, από τους Οθωμανούς: η ιδιωτική ζωή, οι δραστηριότητες
της διανόησης και ο τομέας της πνευματικότητας. Το ότι η οθωμανική κοινωνία
εμφανίζεται να ελέγχεται από το παράλογο και να υπόκειται σε ένα «νόμο της
ζούγκλας» - μέχρις αυτού του σημείου ο δημόσιος βίος είναι κηλιδωμένος από το
άδηλο και από το εξαρτώμενο από το παράλογο-,  παρ᾽ όλ᾽ αυτά, αυτή η γενική
σύγχυση επιτρέπει στο άτομο να πιστεύει στον εαυτό του. Αυτό υφαίνει ένα
δίκτυο ελευθεριών, τόσο εξαιτίας της ελευθεριότητας μιας κοινωνίας σε ευωχία,
όσο και λόγῳ των προσωπικών ικανοτήτων του διείσδυσης και σύνθεσης: ο
Φιλόθεος μοιάζει να έχει συμμετάσχει σε δημόσιες υποθέσεις41· ο
κρυπτοχριστιανός Ιάκωβος προσωποποιεί το τελευταίο στάδιο της πολιτικής
συνεργασίας42· ο Έλληνας ζει εύπορα, κ.λπ. Όλοι είναι μάρτυρες της διάθεσης
για επίγεια ευτυχία που γνώρισαν οι Φαναριώτες της Εποχής των Τουλιπών:
λεπτές απολαύσεις του πνεύματος, συνοδευόμενες από ευρεία ελευθερία της
σκέψης και του λόγου, κοινωνικές απολαύσεις, εκλεπτυσμένες συζητήσεις,
απολαύσεις των αισθήσεων, γαστρονομία και γεύση οίνων, ευαισθησία απέναντι
στην εξελιγμένη από τον άνθρωπο φύση (τα άνθη, τα δένδρα, τα σιντριβάνια),
με μια λέξη, μια εμφανής απόλαυση, έστω και εύθραυστη, της ζωής, θεμελιωμένη
στη γνώση και στην εξουσία. Σε αυτή την ατμόσφαιρα ανέσεων αυτή η μικρή
ομάδα προνομιούχων ατόμων επανευρίσκει την αίσθηση της ψυχαγωγίας: ο

39 Βλ.: J. Bouchard, « Sagesse et Folie dans l’œuvre de Nicolas Mavrocordatos », RESEE 21
(1983) 107-116.

40 Λείπει για τα Βαλκάνια μια μελέτη όμοια με αυτήν του S. Starobinski, L’invention de la liberté
1700-1789,  Skira, Γενεύη 1964.

41 ΦΠ, σελ. 98-101. Όπως ο Θαλής: ΦΠ, σελ. 132-135.
42 Ο αφηγητής μέμφεται τη θέση του Ιάκωβου, διότι την εποχή εκείνη δεν είναι πλέον ανα-

γκαία για την κοινωνική άνοδο. 
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Φιλόθεος περιπλανάται ανάμεσα στο πλήθος για να αφαιρέσει το προσωπείο της
ανωνυμίας από άτομα ποιότητας· διηγείται με λεπτή ειρωνεία την ανόητη
φλυαρία του γηραλέου Οθωμανού λεμβούχου· αναφέρει με σκωπτικότητα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παρορμητικού Γάλλου, του εκφραζομένου με
υπονοούμενα Άγγλου, του εξυπηρετικού Ιάκωβου, κ.λπ. Τόσα σημεία
αλληλοσυνεννόησης προς τον αναγνώστη-δέκτη της αφήγησης. 

Οφείλει, εντέλει, να γίνει αποδεκτός ο ουσιωδώς εγκρατής χαρακτήρας
όλου αυτού του αφηγηματικού λόγου, ο οποίος, έχοντας εμφανώς λάβει θέση,
επιχειρεί να κάνει την απολογία του φωτισμένου απολυταρχισμού43. Επαινεί
τις αρετές του μοναρχικού συστήματος, που απεικονίζεται εδώ με τη βασιλεία
του σουλτάνου Αχμέτ Γ´44, και ευνοεί μια ιεραρχία εθελοντικών δουλειών
υπαγορευμένων από τη Λογική, τις οποίες αποκαλεί Καθήκοντα. Ο πρίγκιπας
Νικόλαος ανέπτυξε την επί του θέματος σκέψη του αλλού. Προσθέτουμε ότι,
αν η απολογία του φωτισμένου απολυταρχισμού συνιστά μια συνηγορία pro domo
από την πλευρά του βοεβόδα Νικολάου, η πολιτική θέση που έχει λάβει εκφράζει
εν τούτοις τη σταθερή υποστήριξη μιας εξελιγμένης μορφής πολιτικής εξουσίας,
κάτι που γίνεται ευνοϊκά δεκτό από τους οπαδούς του εκκολαπτόμενου δυτικού
Διαφωτισμού. Ιδού, λοιπόν, ένα ενδιαφέρον μέρος, καθόλου αμελητέο, του
μυθιστορήματος του Μαυροκορδάτου: ότι έχει καθοριστεί η στιγμή της θεσμικής
οργάνωσης των ελευθεριών των ατόμων ώστε να υπηρετείται η εξουσία και όπου
μια τάξη ατόμων, self-made-men με αναγνωρισμένες ικανότητες και επιτυχίες,
καταλαμβάνει ορισμένες εξουσίες τις οποίες επιθυμεί να χειριστεί σύμφωνα με
τον φιλοσοφικό ορθολογισμό και την πολιτική πραγματικότητα των νέων καιρών.

Το Φιλοθέου Πάρεργα έχει, εντέλει, το προνόμιο, ίσως μοναδικό στα
ελληνικά γράμματα, να είναι καρπός της Ανατολής και της Δύσης αντίστοιχα
στις κορυφές της πολιτισμικής ιστορίας τους: την Εποχή των Τουλιπών και
τον Πρώιμο Διαφωτισμό.

43 Βλ.: R. Barthes, Le plaisir du texte, (Tel quel),   Seuil, Παρίσι 1973, σελ. 66.
44 Βλ.: J. Bouchard, «Nicolas Mavrocordatos et l’‘Époque des Tulipes’», ό.π., σελ. 126-127.
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ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

O IH´ αιώνας γνώρισε μερικές προσπάθειες μετάφρασης των Φιλοθέου
Παρέργων. Η πρώτη και πιο γνωστή επιχειρήθηκε από τον Jean Le Clerc, στον
οποίον ο Antoine Epis προσέφερε ένα αντίγραφο του μυθιστορήματος στις 10
Φεβρουαρίου 17211. Στην αλληλογραφία του πολυγράφου τού Άμστερνταμ
παρακολουθείται η βραδεία πρόοδος της εργασίας: παρά τις ηγεμονικές
προκαταβολές, παρά τις καθρεφτιζόμενες προοπτικές κέρδους και τις επίμονες
πιέσεις, ο πρίγκιπας Νικόλαος είχε λάβει τον Οκτώβριο του 1721 μόνον έξι
σελίδες μετάφρασης. Έπαψε να ενδιαφέρεται για το σχέδιο που είχε της
δίγλωσσης εκτύπωσης του κειμένου του2. Αυτή η αρχή μετάφρασης δεν
εντοπίστηκε ποτέ στο αρχείο τού Le Clerc.

Μία δεύτερη προσπάθεια μάς είναι γνωστή από μια δήλωση του Ιωάννη
Ιωνά στο τέλος του χειρογράφου του των Φιλοθέου Παρέργων: γράφει εκεί πως ο
ίδιος και ο Σολομών Νέγρης έχουν αρχίσει τη γαλλική μετάφραση του κειμένου
την 1η Φεβρουαρίου 17243. Αυτή η μετάφραση, αν τελείωσε, δεν έχει
εντοπιστεί.

Τελικά, μια τρίτη αναφορά μιας υποθετικής μετάφρασης των Φιλοθέου
Παρέργων εντοπίζεται σε μια επιστολή ενός Ιωάννη (Κουπάρη;) προς τον
πατριάρχη Χρύσανθο Νοταρά, φέρουσα την ημερομηνία 29 Ιουνίου 17304. Ο
συντάκτης της επιστολής αυτής παρακαλεί τον παραλήπτη της να μην
κοινοποιήσει το κείμενο που του έχει στείλει και προσθέτει: «Ὅταν δὲ
μεταγλωττισθῇ καὶ τὸ ἕτερον βιβλίον καὶ ἀντιγραφθῇ, τότε θέλω στείλῃ καὶ
ἐκεῖνο».  Πρέπει να υποτεθεί ότι εκείνος ο Ιωάννης έστειλε τη μετάφρασή του
του κειμένου των Παρέργων (και σε ποια γλώσσα;) και ότι πρόκειται να στείλει
στον Χρύσανθο τη μετάφρασή του του δεύτερου μέρους του κειμένου, την
οποία δεν έχουμε, ή μήπως πρόκειται για κάποιο άλλο βιβλίο που προτίθεται
να μεταφράσει; Είναι γεγονός ότι αυτή η μετάφραση, αν υπήρξε ποτέ, δεν
έφτασε μέχρι εμάς.

Έτσι, λοιπόν, η γαλλική απόδοση των Φιλοθέου Παρέργων που
παρουσιάστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στα 1989 αποτελεί την πρώτη

1 Βλ.: Αρχείο Jo. Clericus, έγγρ. K 40 b, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.
2 Έγγρ. Κ 41 a (6 Νοεμβρίου 1721).
3 Βρετανικό Μουσείο,  συλλογή χειρογράφων Harley (Harleian Manuscripts), ελλ. κώδ.

5616, φύλ. 64v: πρόκειται για το χειρόγραφο Q της παρούσας έκδοσης.
4 Βλ.: Hurmuzaki, Documente, XIV2 (1917), σελ. 1049. Ο C. Dima-Drăgan νομίζει ότι το

πρόσωπο αυτό είναι ο Ιωάννης Σκαρλάτος,  γαμβρός του Νικολάου Μαυροκορδάτου: Biblioteci
umaniste româneşti, Editura Litera,  Βουκουρέστι 1974, σελ. 110.
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έντυπη έκδοση του κειμένου σε ξένη γλώσσα. Ο Κωνσταντίνος Δημαράς
παρουσίασε τότε το έργο εξαίροντας τη φιλολογική και ιστορική σημασία της
κριτικής έκδοσης του μυθιστορήματος και τη χρηστικότητα της γαλλικής
μετάφρασης. Από τη μια το βασικό αυτό κείμενο της Αυγής του Διαφωτισμού
βρίσκει την τελική του μορφή, προσφέροντας με τις παραλλαγές τού κριτικού
υπομνήματος τη μοναδική εξέλιξη στη συγγραφή ενός νεοελληνικού κειμένου.
Η κριτική έκδοση του 1989 αντικαθιστούσε την ελατωμματική πρώτη έκδοση
του 1800. 

Αλλά επειδή ο Φαναριώτης συγγραφέας είχε συντάξει το κείμενό του σε
γλαφυρή αρχαία ελληνική, «in lingua græca literali», μια ερμηνεία αποδείχτηκε
από νωρίς απαραίτητη, γιατί το λόγιο ιδίωμα έκρυβε έννοιες σύγχρονες του
συγγραφέα. Αποφάσισα τότε να μεταφράσω το κείμενο στην κλασική γαλλική
χρησιμοποιώντας μόνο λέξεις και συντάγματα που υπήρχαν πριν από τη
Γαλλική Επανάσταση. Επίσης, προσπάθησα να αποδώσω την οθωμανική
πραγματικότητα της Εποχής των Τουλιπών με τη διακριτική χρήση λέξεων
που χρησιμοποιούσαν τότε οι Γάλλοι περιηγητές.

Αν είναι πάντοτε παρακινδυνευμένο να μεταφράσει κανείς πρώτος ένα
λογοτεχνικό κείμενο, ο κίνδυνος διπλασιάζεται, όταν επιδιώκεται η αναβίωση
μιας εποχής της γλώσσας και της λογοτεχνίας που έχει παρέλθει. Η πρώτη
μετάφραση απαιτεί πάντα κοπιαστικές εξακριβώσεις και έρευνες, αλλά ανοίγει
τον δρόμο σε άλλες αποδόσεις.

Το μυθιστόρημα του Νικόλαου Μαυροκορδάτου δημοσιεύθηκε στα
ρουμανικά χάρη στη μετάφραση του νεοελληνιστή Claudiu Sfirschi-Lăudat
και στις δραστηριότητες της εκδότριας και ελληνίστριας Elena Lazăr.

Ένα κείμενο τόσο σημαντικό για την ιστορία της νεοελληνικής φιλολογίας
έπρεπε να μεταφραστεί στα νέα ελληνικά. Ο ιστορικός και συγγραφέας
Διονύσιος Χατζόπουλος φρόντισε την παρούσα μεταγλώττιση του αρχαίου
κειμένου και τη μετάφραση της εισαγωγής στα νέα ελληνικά. Τον ευχαριστώ
θερμότατα.

J. B.

Η παρούσα νεοελληνική μετάφραση

Η μεταφορά στη νέα ελληνική της λόγιας γλώσσας του Νικόλαου
Μαυροκορδάτου δεν απέχει πολύ από την έννοια της μετάφρασης. Ο
εργαζόμενος στη μεταφορά του κειμένου είχε ως υποχρέωση αρχικά την
κατανόηση των εννοιών που προωθούσε ο συντάκτης του πρωτοτύπου, καθώς
και των ιδεών που τον οδήγησαν στη σύνταξή του. Επίσης, των μηνυμάτων
που τυχόν αυτό περιέχει, από τα οποία σπουδαίο είναι αυτό της εκδήλωσης
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της εμπιστοσύνης του συγγραφέα στην προσωπικότητα του σουλτάνου της
Εποχής των Τουλιπών, Αχμέτ Γ´(1703-1730). 

Πριν προχωρήσει στη μεταφορά του κειμένου στη σημερινή ελληνική, ο
εργαζόμενος σε αυτήν το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να
αντιληφθεί τη διάρθρωσή του, τα συνδετικά σημεία του και τη γενική δομή. Η
σχέση μεταξύ των δύο κειμένων όφειλε να είναι ταυτόσημη. Για να είναι
επιτυχής η μεταφορά από το πρωτότυπο, το νέο κείμενο έπρεπε να αποτελεί
δημιούργημα του πρωτοτύπου, διατηρώντας κατά το δυνατόν το ύφος του
συγγραφέα και τη διάρθρωση του αρχικού κειμένου. Επειδή δε πρόκειται για
μεταφορά στη σημερινή μορφή της γλώσσας που χρησιμοποίησε για τις
φιλολογικές ενασχολήσεις του ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, παρουσιάζεται η
δυνατότητα χρήσης τού και σήμερα κατανοητού, χρησιμοποιούμενου από τον
ηγεμόνα λεξιλογίου με το οποίο κτίστηκε το Φιλοθέου Πάρεργα. Ένα μεγάλο μέρος
του λεξιλογίου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται. 

Υποχρέωση του μεταφορέα στη νεότερη ελληνική ήταν, από την αρχή, η
διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του συγγραφέα και του αναγνώστη. Κατά
τη διαδρομή, αυτός ενήργησε ως μεσάζων και προσπάθησε να παρουσιάσει ένα
δίδυμο κείμενο, βγαλμένο, ωστόσο, από το πρωτότυπο, με παρουσία ελάχιστων
διαφορών, όπου αυτό ήταν αναπόφευκτο, οι οποίες δεν θίγουν το πρωτότυπο.
Ιδιαίτερη σημασία είχε κατά την επεξεργασία της μεταφοράς του πρωτοτύπου
στη σημερινή ελληνική, η ορθή απόδοση της ρέουσας διατύπωσης του κειμένου,
του γλωσσικού πλούτου του, της παρουσίασης των γεγονότων και των
ανθρώπινων καταστάσεων που περιγράφει έντονα ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος,
των νοημάτων και του ιδεολογικού περίγυρου γύρω από τα οποία κινείται η
αφήγηση, χωρίς να κοπεί το νήμα.

Στην προσπάθεια παρουσίασης του κειμένου στη σημερινή ελληνική
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η μελέτη και η κατά το δυνατόν εξοικείωση με τη
λόγια γλώσσα που χρησιμοποίησε ο ηγεμόνας στην επιστολογραφία του. Η
ανάλυση των επιστολών κατά τη διάρκεια των επί σειράν ετών τακτικών
συναντήσεων των, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Jacques Bouchard, μελών
του Ομίλου Μελέτης του Νέου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ
συνέβαλαν, όταν ήρθε η ώρα, στην προσέγγιση του κειμένου των Φιλοθέου
Παρέργων και στην κατά το δυνατόν, όπως ελπίζεται, ταύτιση των δύο κειμένων:
του διατυπωμένου στη λόγια γλώσσα του συγγραφέα και του παρουσιαζομένου
από τον μεταφορέα του στη νεώτερη μορφή της ελληνικής γλώσσας. 

Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι αυτό του Νικόλαου Μαυροκορδάτου,
χωρίς αλλαγές, χωρίς προσθήκες, χωρίς αφαιρέσεις.

Διονύσιος Χατζόπουλος
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